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 1 Introdución

A presente  memoria  está  marcada polos  acontecementos  seguidos  pola  aparición  da  Covid-19,  a  súa
evolución a pandemia e o posterior estado de alarma e confinamento obrigado. Pasamos de estar a un
tempo rematando de recolocar todos os fondos e os andeis tras a obra de cambio do chan da biblioteca e
xestionando adquisicións procedentes de partidas finalistas varias, a quedar todo en suspenso. 

Este equipo de biblioteca está composto unicamente pola coordinadora (Dpto. De Lingua Francesa) e a
profesora do Dpto. De Lingua Galega, ambas representantes unipersoais do departamento, e de todas as
materias  asociadas  a  cada  un  deles.  Durante  o  tempo  de  confinamento,  a  nosa  prioridade  foi
fundamentalmente asegurar a continuación do ensino das materias a distancia e a cantidade inxente de
traballo e horas de dedicación en preparación de material, comunicación co alumnado, aprendizaxe sobre a
marcha do uso de ferramentas dixitais...  A biblioteca pasou por forza a un segundo plano.

 2 Organización e xestión:

a.1. Usuarios: deuse de alta como a todo o alumnado e profesorado novo. Xa dende o curso pasado,
evitamos a impresión polo aforro, tanto en tempo de traballo, como de material, incuíndo os plásticos que
tanto mal  fan.  Todo o alumnado/  profesorado usuario  habitual  da biblioteca coñece de memoria  o  seu
número e carnet,  e tamén as bibliotecarias, que sabemos de memoria os números da maior parte dos
usuarios por ser este un centro moi pequeno.

• Non hai solicitudes doutros membros da comunidade escolar nin do persoal de servizos.

• Non hai novos departamentos didácticos que soliciten número de usuario.

a.2. Obras de renovación do espazo da biblioteca:  no verán foron substituidos a iniciativa do equipo
directivo  os  fluorescentes  por  paneis  LED,  para  lograr  unha  iluminación  máis  eficiente;  tamén  foron
substituídas as persianas por outras novas, de accionado eléctrico. Quedara pendente o cambio da vella
moqueta da biblioteca (a mesma que levaba no chan dende a inauguración do centro) por tarima flotante, de
mellor condición para a hixiene, a limpeza e mantemento, e o aspecto xeral. Este cambio foi feito finalmente
durante as vacacións de nadal,  procedendo o equipo de bibliotecarias con axuda dalgúns profesores e
voluntarios da biblioteca ao baleirado íntegro dela entre o 18 e 19 de decembro: mesas, cadeiras, libros e
andeis movibles!

a.3. Rexistro e catalogación das novas adquisicións e avanzar na catalogación e organización do
fondo vello. Catalóganse a un tempo as novidades adquiridas e fondo vello “rescatado” dos andeis que
fomos recolocando, pouco a pouco, tralas obras de cambio de chan da biblioteca. Isto explica que poidan
aparecer como novidades da biblioteca na web de Opac-Meiga a un tempo rexistros da orde do 17 ou
10647.  Estamos  a  “aplastar”  vellos  rexistros  dados  de  baixa  con  material  de  nova  adquisición  para
“compactar” a nosa base de datos, en lugar de correr cara os 11.000 volumes en rexistro (que non reais).

a.4. Recolocar andeis para optimizar mellor o espazo coa finalidade de conseguirmos máis espazo
e diferenciar espazos para lectura en silencio, traballo en grupo, charla informal, ...  Aproveitamos a
recolocación de toda a biblioteca a partir de xaneiro, á volta das vacacións de Nadal para recolocar todos os
andeis, desta vez seguindo estritamente a orde de CDU (0-1-2-3-5-6-7-8 e 9) e gañar todo o espazo posible.
Dito traballo foise facendo moi pouco a pouco, pois pola adxudicación horaria do equipo de biblioteca, a
maior parte do traballo recaeu na coordinadora.
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a.5. Actuación sobre os fondos (renovación e diversificación): proporcionalmente, dedicouse a maior
parte  do  tempo que  tivemos ata  o  13 de  marzo  de  2020  á busca  de  material,  adquisición,  rexistro  e
catalogación  de  todos  os  novos  materiais  adquiridos  dentro  das  partidas  de  Fondo  s    PLAMBE  2019  ;
PLAMBE 2019-20,  Biblioteca  Inclusiva  (Biblioteca  inclusiva e  Biblioteca  Inclusiva  2020)...  Dentro  desta
auténtica avalancha de material que fomos conseguindo, quixemos darlle maior importancia á adquisición
de xogos e ao libro informativo/ divulgativo. 

• Tivo moita importancia a  temática femini  s  ta   (Feminismo,  Feminismo – Filosofía) dentro das nosas
adquisicións, tendencia que vimos fomentando dende fai 2 anos e nos obrigou a darlle entrada ás
CDU 14 e 141 na sección de filosofía.

• Xogos de mesa  : de coñecemento, de divulgación científica e de destrezas e habilidades cognitivas e
manipulativas.

• Libro informativo/ divulgativo: fundamentalmente de tipo científico, pero tamén en relación á filosofía e
ás humanidades en xeral. 

• Banda de  s  eñada  : este ano fixemos unha importante aposta por esta tipoloxía de formato, que permite
tanto a ficción e a fanta  s  ía   como a p  s  icoloxía  , a documentación biográfica e a divulgación científica
ou de feito  s   hi  s  tórico  s   de grande importancia. Neste punto, desexamos mostrar para comparación
as gráficas da tipoloxía de adquisicións a cargo do PLAMBE do ano pasado e este:

Nestas gráficas queda patente a redución do libro de ficción, que baixa dun 55,21% a un 36,62% (o libro
de lectura “típico”, de toda a vida) en favor doutro tipo de material, en particular BD e libro informativo.
Aparece  de  novo  (dende  aló  polo  2016-17)  o  xogo  dentro  dos  materiais  adquiridos.  Porén,
desaparece  o  audiovisual  (que  no  noso  centro  non  ten  uso  na  actividade  docente,  polo  estrito
respecto da LPI)...

a.6. Aproveitando o baleirado e posterior recolocación de mobiliario e libros de novo na biblioteca polas
obras, fíxose un expurgo intensivo en todos os andeis das seccións da CDU 1 a 6, para tentar de gañar
espazo físico para os novos libros. Varios dos exemplares foron enviados a departamentos e/ ou aulas, e o
resto, publicitáronse na páxina da biblioteca e na rolda do PLAMBE (Expurgación de material: curso
2019-20),  conseguindo  a  “adopción”  de  algúns  por  parte  da  Biblioteca  da  Escola  Superior  de
Restauración e Conservación de Pontevedra.

a.7. Diferenciación de espazos: creouse un recuncho de lectura informal de BD cos andeis adquiridos
o curso pasado, aos que lle sumamos este curso unha serie de coxíns e unha caixa de almacenamento
(para os xogos) que fai tamén oficio de mesiña. Dito recuncho acabou sendo tamén de reunión dun grupo
de amigos, cando non de estudo en silencio e en solitario.
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a.8. Profesorado de apoio. O profesor de Matemáticas, Macías López, tivo tres gardas de recreo na
biblioteca á semana coas que contribuiu a manter en todos e cada un dos recreos as gardas dobradas (así
unha  das  encargadas  da  biblioteca  podía  encargarse  do  préstamo  con  Meiga,  e  cun  pouco  sorte,  ir
catalogando algón material do recibido).

a.9. Axudantes da biblioteca. Non fai falla facer convocatoria oficial: o alumnado asiduo xa se presenta
voluntario dende as primeiras semanas de clase. Este ano tivemos de novo 6 axudantes de biblioteca en
total,  para  os  que  se  solicitou  a  participación  no  programa  de  Voluntariado  na  Biblioteca  Escolar.
Colaboraron na busca de títulos, colocación de libros en andeis, e recomendación personalizada de material
ao  alumnado  que  llo  demandou.  Dous  deles  encargáronse  da  dinamización  da  incipiente  ludoteca  na
biblioteca, probando todos os xogos, e animando aos compañeiros a usalos, xogando con eles.

a.10. Biblioteca-ludoteca: Este ano, dous dos axudantes de biblioteca encargáronse, motu proprio, de ir
probando  nos recreos e en pequeno grupo  os xogos dos que dispoñemos, empezando polos de rol e
literarios (El Hobbit   e    Un mundo sin fin  ), continuando co de habilidade A cabana, e por último, os de tipo
"memory". Por tanto, podemos dicir que se encargaron da dinamización da incipiente ludoteca na biblioteca,
probando todos os xogos, animando aos compañeiros a usalos e xogando con eles.

 3 Actividades desenvolvidas ao longo do curso

a) Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, integración no 
tratamento do currículo e contribución á alfabetización múltiple e desenvolvemento 
das competencias básicas do alumnado:
1.1. Falouse cos departamentos para recoller peticións: responden preferentemente coma sempre os
de linguas.  Todo o pedido por calquera dos departamentos, especialmente os non-lingüísticos foi
adquirido  dende  o  equipo  de  biblioteca. Entre  as  adquisicións  demandadas  polos  departamentos
podemos atopar títulos como:

Asmodée:  Timeline  Inventos e  The  Robotic  Tracky  Card  Game (xogos  -  dpto.  Tecn);  Cuadrados  de
diversión:  Historia universal (xogo – XeHª); Nelson, Arnold G.:  Anatomía de los estiramientos (nova
ed.- Dpto. EF); Argenta, Fernando:  Los clásicos también pecan (Dpto. EF/ Música); Sheehy, S.:  A
Refugee Story e Ellen, Ruth: The Living World (2 vols./ título – Dpto. Inglés); Urra, Javier: El pequeño
dictador (dpto. Orientación); ou as BD de Marazzano/ Ferreira: El mundo de Milo, de Zidrou/ Lafebre:
Los  buenos  veranos-1:  Rumbo  al  sur!,  ou  de  Dugomier/  Ers:  Los  niños  de  la  resistencia (dpto.
Francés).

Para maior información e máis detallada, aconsellamos consultar o informe de  Gastos finais PLAMBE
publicado na páxina da biblioteca, na web do centro. 

1.2. Uso real  da biblioteca polas materias/  departamentos. A biblioteca é  a  aula  asignada para a
materia de ITI (Investigación e Tratamento da Información). Á parte diso, tan só as profesoras de LG e latín
(o equipo de biblioteca) baixaron con alumnado de 1º, 2º e 4º ESO a facer algunha actividade de busca de
material de lectura para LG, ou de consulta para latín. 

1.3. Difusión de servizos e actividades da biblioteca: utilizáronse o espazo da biblioteca na páxina web
do instituto, carteis, recomendacións aos departamentos, publicación de folletos na web e en papel...  Os
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anuncios fixéronse esencialmente na páxina web da biblioteca, carteis en corredores, ventanal da biblioteca
e de entrada do centro e na porta da propia biblioteca.

Realizáronse exposicións monográficas relacionadas coas datas celebradas dende a nosa biblioteca:
o  25N (Día internacional contra a violencia contra a muller),  o 11 de Febreiro (Día internacional da
muller e a nena na ciencia- xunto co dpto. de FQ), da poesía (28 febreiro) e marzo, arredor do feminismo
(semana do 9 de marzo: ao tempo polo Día Internacional da Muller e a visita de Gemma Lienas -colaboran
LG, LC, ITI e Dpto. EPeAV)

1.4. Publicar, con colaboración, trípticos sobre autores ou datas concretas, boletíns de novidades,
guías  de  lectura...  As  profesoras  encargadas  da  biblioteca  elaboraron
trípticos e boletíns (especial para o 25N, de decembro...).  Este ano, como
novidade,  dicir  que  varios  dos  boletíns  de  recomendacións  contaron  coa
colaboración  das  librerías  máis  cercanas  coas  que  mantemos  relación
comercial.  Ademais,  na  edición  de  algúns  boletíns  contamos  de  novo  coa
colaboración da ALM de Carnota (a Biblioteca Municipal).

Velaquí unha serie de boletíns concretos que temos preparado para algunhas
datas sinaladas:

• Folleto  informativo    para  o  25N   (colaboración  entre  a  A.L.M.  de  
Carnota e a nosa biblioteca)     

• Boletín de recomendacións especial de Nadal   

• Boletín  especial  "Adolescencia  e  educación" (Colab.  Biblioteca-  
D.O.) 

• Boletín de recomendacións Librería Gallardo (Muros)    

1.5. Concienciar  os  departamentos  da  conveniencia  da  elaboración  de  listaxes  de  lecturas
recomendadas con fondos presentes na biblioteca e adaptadas aos temas das materias. Elaboráronse
novos listados de lecturas para a materia de Lingua e Literatura Galega de 1º a 4ºESO; Lingua  Castelá de
1º   a     4  ºESO  , Bioloxía  e Francés. 

1.6. Promover as suxestións e peticións do alumnado á hora de adquirir novos fondos: este curso
non se adquiriu material pedido polo alumnado con cargo ao orzamento do PLAMBE 2019-20, pero si ao
orzamento xeral do centro para a biblioteca (arredor de 6 títulos). 

1.7. Planificar encontros con autores ou outras persoas da comarca
que poidan vir contar as súas experiencias relacionadas coa lectura, coa
interpretación, coa literatura popular, cos oficios...  Este curso  solicitamos
participar  na  convocatoria  do  Ministerio  de  Cultura  e  Deporte,  dentro  do
progama "Promoción das Letras", da  Subdirección General de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, polo que enviamos a solicitude en
novembro de 2019 para pedir  a participación na modalidade de  encontros
literarios. Cómpre precisar que o encontro concedido foi o da autora catalana
Gemma Lienas, previsto para o xoves 12 de marzo, e que debido ao inicio do
estado de alarma, tivo que ser posposto para o curso 2020-21, se se dan as
condicións (isto último, confirmado coa autora e o MCD). 

Ver  aviso e  carteis (Cartel  promocional e  Cartel  co  horario) na  web  da
biblioteca. 
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Tamén contabamos con traer á escritora Montse Fajardo a conta do Equipo de EDLG/ dpto. LG e Biblioteca
ao  centro  nas  Xornadas  Culturais,  o  que  quedou  en  suspenso  trala  declaración  do  estado  de
emerxencia e a suspensión definitiva das aulas para o curso.

1.8. Colaborar  con  outras  bibliotecas  do  concello/  comarca  ou
asociacións culturais. A profesora de LG/  coord.  Equipo de EDLG e tamén
membro  do  equipo  de  Biblioteca  contactou  coa  asociación  feminista  local

Sonlilá,  para  invitar  a  unha  representante  á  lectura  colectiva  de  textos
reivindicativos en contra da violencia de xénero, ou para ser máis exactos,  en
contra da violencia contra a muller na biblioteca o luns 25 de novembro no
recreo. Tamén as convidamos ao Encontro Literario con Gemma Lienas, dado a
recoñecido activismo feminista desta autora. 

Tamén continuamos a nosa pequena colaboración coa Biblioteca Municipal do
Concello, elaborando algún boletín de recomendacións (polo 25N), e convidando
á Concelleira de Cultura e as bibliotecarias: 

• ás lecturas do 25N

• ao recital de Poesía celebrado o 28 de febreiro no centro

• ao Encontro Literario con Gemma Lienas, posposto para o vindeiro curso
2020-21 se as condicións sanitarias así o permiten.

b) Formación de usuarios e adquisición da competencia
informacional / ALFIN
1.1. Sesións de formación básica, especialmente para alumnado de 1º da ESO e persoal novo no
centro:  espazo  físico  da  biblioteca,  organización  e  colocación  dos  fondos,  a  importancia  do
coñecemento da CDU, as normas de funcionamento e de comportamento, e a sección da biblioteca
na web do centro e na Opac-Meiga. Non se fixo ningunha actividade de formación de usuarios por titorías
con motivo do Día da Biblioteca polos seguintes motivos: a) non coincidir ningunha hora de titoría con horas
de  garda  do  equipo  de  biblioteca,  e  b)  coincidir  esa  data  xusto  coa  reincorporación  da  baixa  da
coordinadora. 

Porén, e aproveitando a revisión, baleirado e recolocación dos andeis das distintas seccións, foise falando
co profesorado representante dalgúns departamentos (LC, FQ, MAT.,  BIO.,  TECN.,  EPeAV e XeHª)  da
sección representativa da súa materia, para mirar de atopar novos títulos ou expurgar vello material xa
inadecuado, dentro e fóra da biblioteca.

1.2. Difusión de cara os departamentos (formación para o profesorado) da importancia do uso dos
fondos da biblioteca.  Malia estar de baixa a coordinadora da biblioteca ata outubro, en  setembro foron
actualizados  os  documentos  informativos  colgados  na  páxina  da  biblioteca,  con  instrucións  ao  equipo
directivo e a outra profesora membro do equipo de biblioteca sobre a súa difusión. Ver: 

• Documento  s oficiais e lectura   (PLC, PAL)

• Circular ao profesorado: expurgación de material / fondo  s  

• Profesorado (departamentos )

1.3. Cumpriuse o obxectivo de manter a oferta da materia Investigación e Tratamento da Información
(ITI) vinculada á biblioteca en  2º de ESO  (non hai grupo en 1º este ano).  Este ano centrámonos no
traballo individual ou por parellas arredor dalgunhas celebracións do centro (Novembro-mes da ciencia;
visita de Gemma Lienas) 
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c) Fomento da lectura e desenvolvemento do proxecto lector de centro:
1.1. Dinamizar as seccións da biblioteca que menor uso rexistren para dalas a coñecer e animar a
usar  eses  materiais,  como  poden  ser  os  manuais  de  consulta,  os  monográficos  de  temática
científica, manuais de historia, de arte... Hai seccións (CDU) desta biblioteca que directamente nunca se
utilizan, pero o profesorado do departamento relacionado ou correspondente tampouco amosa interese ou
“non ten tempo” de facelo. Procuramos fomentar o uso de material relacionado coa materia de latín (cultura
de Roma, mitoloxía, expresións latinas e dicionarios de latín).

1.2. Colaborar cos departamentos no deseño dos itinerarios lectores, suxerindo tamén estratexias
para  traballaren  a  comprensión  e  a  expresión  lectora  e  escrita. Hai  certo  descoñecemento  de
estratexias de promoción da lectura entre o profesorado que non forma parte do equipo de biblioteca e non
se favorece a inversión de tempo material en actividades en e coa biblioteca. Non hai colaboración entre os
diferentes departamentos e a biblioteca (Falta de interese? De tempo material para invertir niso?)

1.3. Continuar co fomento da lectura: 

• Mochilas Viaxeiras:  iniciaron o  seu percorrido, pero xa non chegaron a todo o
alumnado,  xa  que  dende  o  xoves  12  de  marzo,  todo  quedou  en  suspenso,
primeiro á espera de noticias, e logo xa co confinamento.

• A  padriñamentos lectores   (un por avaliación).  Dada a excepcionalidade deste
curso, os “apadriñamentos lectores” durante os recreos entre alumnado do
noso centro e os nenos da Escola Infantil A Galiña Azul de Carnota víronse
directamente  afectados:  tan  só  foi  posible  realizar  o  da  primeira  avaliación
(17/12/2019),  polo  inicio  do  confinamento  antes  da  fin  do  segundo  trimestre.
Porén,  houbo  dúas  sesións  de  apadriñamento  lector  por  parte  da
coordinadora  da  Biblioteca  cun  alumno  de  1º  con  NEAE  da  Unidade  de
Atención Específica, aproveitando a coincidencia de dúas gardas lectivas na
dita aula. 

• Clube de lectura.  Creouse un Club de lectura, do cal se ocupou o profesor de Matemáticas Macías
López,  quen  tamén  tiña  tres  sesións  de  gardas  no  recreo.  Colaboramos  encargándonos  das
adquisicións de material e elaborando unhas chapas para repartir entre o alumnado do clube.

1.4. Planificar  as  actividades  a  realizar  na  biblioteca  coa  colaboración  de  Actividades
Extraescolares  e co EDLG,  fixando actividades que figuren no Plan Anual  de Lectura.  Velaquí  o
cronograma das relalizadas este curso tan “estrano”:

P
rim

eiro
 trim

es
tre

 Setembro: alta de novos usuarios (alumnado, profesorado... aberto a toda acomunidade)

 Outubro:  Elaboración dos listados de lecturas recomendadas e publicación na sección
de “Lecturas recomendadas por departamentos” da páxina da biblioteca na web do centro.
[http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/69]

 Novembro: Mes da Ciencia en galego na biblioteca. Propuxemos de novo ao alumnado
de ITI participar, con 2º dous traballos: a) continuar a busca de termos científicos galegos
en dicionarios tanto en papel como na Internet; e b) selección en libros e na rede de citas
pertinentes de científicos, ou que trataran sobre a ciencia.
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 25 Novembro: Lecturas na biblioteca contra a violencia de xénero. A lectura fíxose na
biblioteca no recreo, e contou coa asistencia de Directora, X.Estudos, alumno de atención
especial  (acompañado de  PT e coidadora)  e  profesorado  de ciencias,  aparte  alumnado
diverso.

 Axudantes da biblioteca: presentación de voluntarios, solicitude oficial, autorizacións.

 Boletín de recomendacións de Nadal: decembro 2019
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 Celebración por vez primeira do 11 de febreiro: Día Internacional da Muller e a Nena na
Ciencia. Fíxose unha exposición no corredor da planta superior, diante do laboratorio.

 Celebración do Día da Poesía co recital no que participaron alumnado de todos os cursos e
profesorado  de varios departamentos do centro  coa participación  dende o Concello  de
Carnota de novo coa bibliotecaria e a dinamizadora da ALM. 

 Día da muller, 8 de marzo. Para facermos máis visible o traballo das mulleres, montamos
unha pequena mostra de obras feitas por mulleres: este ano o feminismo foi o tema estrela,
tamén contando coa visita  da  recoñecida escritora  e  activista  feminista  Gemma Lienas
[suspendido ata novo aviso].

Terc
eiro

 trim
es

tre

 Malia a situación de confinamento e teletraballo obrigado, celebrouse o Día In  t  ernacional  
do Libro  coa colaboración de profesorado de varios departamentos (LC, LG, ING, BIO,
MAT, REL e ORIENT) que enviaron as súas recomendacións lectoras. Tamén colaborou
persoal externo relacionado co mundo da cultura e do libro: un libreiro, dous editores, e a
concelleira de cultura de Carnota.

 Non se fixo  actividade ou celebración do  Día  das Letras  Galegas específico  dende a
biblioteca por estar saturadas de traballo as dúas profesoras do equipo de biblioteca coa
teledocencia. Porén, a porfesora de LG aproveitou a data para centrar o seu traballo na
figura de Carvalho Calero.

 [Novo] Revisión  da  lexislación  en  relación  coas  medidas  a  tomar  na  apertura  das
bibliotecas.

 Elaboración dun primeiro borrador coas normas específicas de seguridade e hixiene para a
biblioteca escolar.

d) Rol da biblioteca no tecido económico dentro da comunidade dedicada ao libro.
Gustaríanos  aquí  falar  dun punto  que  non  se menciona nos  documentos elaborados ata  agora dende
instancias  oficiales  relacionadas  coas  bibliotecas:  debido  á  aparición  da  Covid-19,  a  súa  evolución  a
pandemia e o posterior estado de alarma e confinamento obrigado, fomos testigo do cese súbito de toda
actividade dentro do sector relacionado coa lectura: bibliotecas, librerías, distribuidoras, editoriais. 

Agás no primeiro exemplo, o resto de sectores sufriu unha sacudida económica de tal calibre que deixou en
moitos casos panoramas de auténtica penuria económica: ERTEs, despidos definitivos, peches por cese de
actividade...

Dende a nosa modesta posición como consumidores e xeradores de ingresos para quen nos suministra,
decidimos non só rematar a partida orzamentaria do PLAMBE 2019-20, senón ademais invertir cartos do
orzamento xeral da biblioteca por parte do centro a contribuír co noso pequeno gran de area, repartindo os
gastos entre as librerías que temos á man no noso entorno (non son moitas: tan só son 3 ou 4), pequenas
editoriais de grande honradez e ética ou incluso distribuidoras das que fomos testigo de atafegos varios.

Esta, digamos, “ética económica” ha ser a que utilicemos sempre á hora de facer as adquisicións. Que os
cartos  que  se  invirten  na  biblioteca  sirvan  para  o  mantemento  do  tecido  económico,  canto  maior   a
proximidade, mellor.
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e) Actividades aprazadas con motivo da declaración do estado de alarma debido á 
pandemia da Covid-19 e pendentes de retomar de cara o próximo curso:
 Programa Promoción das Letras do MCD, co  Encontro Literario con Gemma Lienas (aprazado ao

curso 2020-21)

 Visita e charla coa escritora Montse Fajardo.

 Realización de exposicións temáticas e concursos varios.

 Ludoteca.

 4 Avaliación das actividades desenvolvidas e funcionamento da 
propia biblioteca. 

Este ano non pasamos as enquisas oficiais do blogue das Bibliotecas Escolares ao alumnado a través das
titorías (bastante traballo houbo para dar co alumnado “desconectado” durante a suspensión das clases, e
máis aínda para que seguiran coas actividades e non desconectaran a maioría... como para andar pedindo
cubrir unha enquisa, cando non houbo moito contacto) 

Tampouco se pasou ao equipo directivo e profesorado, pois ambas as dúas profesoras membros do equipo
de  biblioteca,  (insistimos)  dedicámonos  fundamentalmente  á  teledocencia  das  materias  e  a  cantidade
inxente  de  traballo  e  horas  de  dedicación  en  preparación  de  material,  comunicación  co  alumnado,
aprendizaxe sobre a marcha do uso de ferramentas dixitais...  A biblioteca pasou por forza a un segundo
plano. Ademais, e dada a nosa experiencia do curso pasado, ás veces é complicado relacionar o que sae
nestas  enquisas e a crúa realidade...  Un exemplo:  é certo que hai departamentos/ profesorado que xa
afirma sen ningún pudor que non usan a biblioteca para nada ou que “para a súa materia considera que non
é imprescindible a Biblioteca”, pero tamén hai outro que nas enquisas marca unhas respostas... e logo imos
a Meiga, miramos -por poñer un caso- o seu número de préstamos de material, e atopamos que igual en 10-
12 anos que leva no centro, non colleu nin un só exemplar de nada, NUNCA! (Paga a pena botarlle unha
ollada a esta análi  s  e da  s   enqui  s  a  s   do 2018-19  ). 

Nese sentido, e dada a carga de traballo de ordenador coas nosas respectivas materias, decidimos deixalo
para outro ano: non era o mellor momento, este curso...

a) Valoración xeral

1.- Apoio e servizo á comunidade: alumnado, profesorado, familias. En realidade, durante este tempo
de  confinamento,  pouco:  están  as  indicacións  da  profesora  de  LG  (EDLG+  Equ.  Biblioteca)  sobre  o
funcionamento de Galicia Le e de outros lugares onde poder atopar lecturas desde a rede (vía mensaxería
da  aula  virtual  e/ou  correo  corporativo);  e  a  colaboración  de  profesorado  e  profesionais  do  libro  nas
recomendacións con motivo do Día do Libro.

2.- Uso de ferramentas. As ferramentas que se utilizan dende esta biblioteca son unicamente a páxina web
do centro   na publicación de contidos  , Libreoffice para documentos de texto e presentacións de diapositivas
e, para cartelería/ infografía Piktochart e Canvas. Non se publican imaxes do alumnado fóra da web do
centro, e aínda así, evítase por precaución (só o imprescindible). 

3.- Adecuación dos recursos da biblioteca escolar. Non se ofertan moitos recursos electrónicos, e non
temos “feedback” como para facernos idea da súa adecuación. Porén dende a biblioteca (na materia de ITI,
sobre todo) foméntase o uso de recursos libres e o respecto aos dereitos de autor. Se falamos da calidade e
relevancia  dos  fondos,  remitímonos  á  curación  de  contidos  que  se  fai  na  adquisición  de  material
bibliográfico (fondos) en formato papel e audiovisual.
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4.-  Promoción  eficiente  de  actividades.  O  profesorado  do  centro  non  fai  proposta  ningunha  de
actividades. Por falta de tempo e de colaboración na organización, restrinximos as actividades a aquelas
celebracións xa moi consolidadas no centro e que consideramos como indispensables. A dosificación, xa
que logo, está moi racionalizada. Estamos moi lonxe de provocar sobrecarga na difusión e a dispersión de
ninguén.

5.-  Interacción. Durante o confinamento, as profesoras membros do equipo de biblioteca atopamos que
debiamos centrar os nosos esforzos na teledocencia, sobre todo tendo en conta a cantidade de horas que
cumpría invertir  nela e o moi irregular nivel  de resposta do alumnado no seguimento do primordial  (as
materias do currículo). Por tanto, non hai  producións do alumnado ou familias que mencionar.

6.-  Colaboración  con  outros  axentes  educativos  (equipos  docentes,  concellos,  bibliotecas
públicas…).  Solicitouse a colaboración de persoal da Concellalía de Cultura do Concello de Carnota,
profesorado  do  centro  e  profesionais  do  libro  (libreiras/os  e  editores)  para  recoller  unha  serie  de
recomendacións para o Día do Libro. Porén, non temos un tecido de tipo colaborativo/  organizativo no
centro, e non hai ANPA.

7.-  Comunicación e medios empregados..  A comunicación co profesorado fíxose a través do equipo
directivo e o correo electrónico corporativo (pediuse reenvío masivo do correo) ; co Concello de Carnota e
profesionais do libro, a través de teléfono e RRSS (Whatsapp). Cabe salientar a eficacia desta última vía.

8.-  Avaliación da contribución. Dada a escaseza da colaboración, sinxelamente indicando se a hai ou
non. Non hai tanta colaboración como para ter que avaliala.

b) Valoración da implicación e participación da comunidade educativa nas 
propostas da biblioteca escolar:

Sector Valoración de menor a maior implicación e participación

1. Alumnado 0 1 2 3 4 5

2. Profesorado 0 1 2 3 4 5

3. Equipo directivo 0 1 2 3 4 5

4. Familias 0 1 2 3 4 5

Análise:

1. Alumnado:  se ben é certo que non todo o alumnado pasa por, e utiliza a biblioteca do centro, isto
compénsao aquel alumnado que está a diario nela, esperando con impaciencia a que abra no recreo.

2. Profesorado: cómpre recoñecer que dentro do conxunto do claustro, forma ampla maioría o profesorado
que non a utiliza/ visita. E, como sempre, dentro dos que si a utilizan están á cabeza os departamentos
de linguas: LC, LG, Inglés, e coincide que tamén francés (que tamén é a coordinadora da biblioteca).

3. Equipo directivo: asistiu ás lecturas do 25N e asistiu/ participou no recital do Día da Poesía. Duplicaron
as gardas de biblioteca (facíanos moita falla),  e fixeron por que volvera a existir  a hora de reunión/
coordinación...  porén,  cómpre  recoñecer  que  non  ha  de  ser  sinxelo  conciliar  as  necesidades  da
biblioteca coa presión da Inspección Educativa, esixindo alomenos 23 horas de docencia directa, sen
importar cargos nin funcións...
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4. Familias: ata agora nunca tiveron acceso directo á biblioteca e as súas actividades... Porén, no relativo
as autorizacións para a participación de alumnado nos Apadriñamentos lectores ou no Voluntariado,
sempre se amosan colaboradores.

 5 Previsións de futuro

Convocado o Plan de Mellora  de Bibliotecas Escolares para o  curso 2020-21,  contando co acordo do
equipo directivo e o claustro, presentaremos a solicitude de continuidade. En todo caso, atopamos que
continuar dentro deste plan permite manter viva e aberta a biblioteca escolar e é positivo para os usuarios, e
en particular o alumnado. 

Atopamos que convén incitar á reflexión para redefinir o papel da biblioteca dentro da dinámica do centro.
En particular, interesan estas ideas, tomadas da Asesoría de Bibliotecas Escolares:

Reto 1: Dotar de estabilidade ás bibliotecas escolares. Tomar en consideración as evidencias do impacto
das bibliotecas escolares na aprendizaxe.

Reto 2: Promover un modelo de biblioteca escolar como espazo educativo á medida do proxecto do centro. 

 1.Organización e xestión

 A biblioteca escolar como centro creativo de aprendizaxes e viveiro de cidadanía. Por un lado,
deberiamos  deseñar protocolos para poñer en valor todos os  recursos da biblioteca e por outro,
afrontar  novos  retos,  deseñando actividades  presenciais,  pero  tamén  non  presenciais,  parcial  ou
totalmente.

 BE como “espazo de encontro”. Dende o actual euipo de BE, opinamos que baixo ningún concepto
se poden fomentar as reunións que non respecten -polo número, ou pola observancia das medidas de
prevención-  as  normas  de  hixiene  e  distanciamento  social :  aforo  limitado,  distancia  mínima
interpersonal, uso de mascarilla obrigado, lavado de mans con xel hidroalcoólico... Porén, poderiamos
explorar as posibilidades de ferramentas virtuais (gravacións de son e video, videoconferencia...).

 Alfabetización  mediática  e  informacional  da  comunidade  educativa.  Dada  a  constatación  do
empeoramento de certas competencias esenciais no alumnado,  poderiamos precisar do deseño de
programas urxentes de alfabetización mediática e informacional para o alumnado e outros membros da
comunidade escolar.

 2.Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca
• Retomar actividades ou proxectos non executados ou rematados no curso 2019/20.  Encontros

literarios varios con autores (por parte do MEC, da biblioteca ou outros dptos.)

• Cambio  nas  actividades  presenciais  planificadas  anualmente:  reestruturación  e  adaptación.
Eliminación de atividades para todo o centro ou cada grupo/nivel enteiro e reestruturación en grupos
máis pequenos (revisable segundo a evolución da situación sanitaria).

• Deseñar  novas  actividades  tanto  presenciais  como  virtuais. Isto  non  pode  nin  debe  ser
competencia exclusiva das profesoras do equipo de biblioteca !

• Potenciar a adquisición de recursos dixitais mediante obradoiros (xefe TIC, dpto. Tecnoloxía e/ ou
matemáticas).

• Identificar as necesidades en materia de cultura dixital de alumnado e familias.  Urxe iniciar o
diálogo con elas.

• Avanzar un protocolo de apertura e uso  (persoal dispoñible, horario de apertura da biblioteca con
supervisión do equipo,  número de usuarios simultáneos na mesma franxa horaria,  desinfección do
espazo e dos materiais, medidas a ter en conta para os préstamos, as devolucións, iniciativas que
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deben adaptarse ou modificar, rutinas nas que cómpre instruír…), tendo en conta as medidas sanitarias
que recomenden ou establezan as autoridades competentes.  → (Ver anexo)

 3.Avaliación
• A avaliación  tratará  de  reflectir  dunha  maneira  aqueles  aspectos  pertinentes  para  a  mellora  do

funcionamento  da  biblioteca  escolar.  Revisaremos  os  formularios  de  avaliación  para  axeitalos  aos
modelos oficiais, ou cambialos por estes. Ademais, faremos seguimento das actividades realizadas: de
animación  e  de  formación,  do  cumprimento  das  normas,  do  número  de  usuarios,  dos  préstamos
realizados,  do  incremento  dos  fondos,  do  grao  de  colaboración  dos  departamentos,  das  guías
publicadas... para analizar o impacto anual e a mellora do servizo. 

• Algúns dos indicadores e instrumentos a utilizar serán os cuestionarios de avaliación que pasaremos ao
alumnado e profesorado e os datos estatísticos de Meiga. En caso de recollerse suxestións e queixas,
analizarémolas para a mellora.

 4.Persoa designada como responsable. Equipo de apoio. Horario previsto.
 O equipo seguirá formado por Mª Luz Barreiro Otero, e Reneé Huerta Latrille, coordinadora desde o

curso  2016-17  (membros  estables  do  equipo  desde  a  súa  creación)  Solicitaremos  -de  permitilo  a
dispoñibilidade horaria- o nomeamento doutro compañeiro ou compañeira que quixera unirse, pois con
máis membros, pódese facer un reparto de tarefas que contribúa á mellora do traballo. Precisamos da
colaboración do resto do profesorado: máis colaboradores ou horas, pois resulta inviable a planificación
e realización de moitas actividades, cando só somos dúas persoas no equipo.

Anexo

 5.Protocolo de apertura e uso da Biblioteca escolar
Equipo de Biblioteca - IES Lamas de Castelo

Marco lexislativo de referencia : DOG Núm. 96    Martes, 19 de maio de 2020         Páx. 20502      Nota bene: dito 
marco afecta só ás bibliotecas dependentes da Consellería de Cultura e Turismo.

 1.Persoal
• Recreos : A biblioteca ha de ser atendida por alomenos 2 persoas (1 encargado/-a e 1 profesor ou

alumnado voluntario, de axudante). Distribución : 1 persoa encargada do préstamo informatizado en
Meiga ; 1 persoa encargada de coller/colocar os libros nos andeis. Recomendable o uso de luvas
para ambos.

• Resto de horario de atención : preferiblemente 1 persoa (encargado/-a ou membro do equipo de
biblioteca).  Máximo  de  2  persoas  respectando  a  distancia  mínima  de  2  metros  e  o  uso  da
mascarilla.

 2.Aforo máximo : 10 persoas (incluíndo persoal da biblioteca)
Importante : 

• Lavado e  desinfección de  mans antes  de  entrar  e  ao  salir  da  biblioteca.  (Xel  hidroalcoólico
accesible na entrada)

• Uso de máscara obrigado.

• Lectura,  estudo  e/  ou  traballo  en  sala:  1  persoa  por  mesa (revisable  segundo  cambien  as
indicacións das autoridades competentes).

• Respectar as indicacións do circuito de entrada e saída marcados.

• Respectar a distancia de seguridade coa mesa do bibliotecario/-a : 2 metros.
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 3.Servizos da biblioteca : 

 1.1 Consulta e préstamo

Importante : 

• Anúlase o  acceso directo aos materiais  de consulta  /  lectura dos andeis:  solicitaranse  ao
bibliotecario/-a ou persoa encargada.

• Os materiais para préstamo serán solicitados previamente (por correo electrónico ou  a través
dunha folla de petición), e só serán manipulados por persoal da biblioteca (membros do equipo
e/ ou axudantes).

• Todo o material emprestado e devolto, será deixado na caixa de corentena habilitada para tal
fin. Non volverá a estar dispoñible ao uso ata pasados os 14 días de corentena obrigada. (Tamén
as mochilas viaxeiras, se poden volver a circular)

• Nas mesas, unha vez rematada a actividade de lectura,  consulta ou traballo e deixada libre,
procederase á súa limpeza, para permitir o seu uso por outra persoa.

 1.2 Acceso a ordenadores

• Só estará dispoñible ao uso por parte do alumnado 1 posto , dos 3 operativos (en realidade,
habería 4, pero 1 non funciona). É a única maneira de garantir a distancia de seguridade. O posto
ha de ser limpado tralo seu uso.

 4.Limpeza e desinfección
Importante : 

• Limpeza  e  desinfección  diaria  da  biblioteca.  Limparanse  e  desinfectaranse  as  instalacións,
mobiliario e equipamentos de traballo. Prestarase especial atención ás zonas de uso común e ás
superficies de contacto máis frecuentes (mostradores, pomos de portas, mesas, mobles, chans).

• Ventilación diaria sempre que sexa posible.

Carnota, 27 xuño de 2020

A coordinadora da biblioteca A directora do IES Lamas de Castelo

Asdo.: Renée Huerta Latrille Asdo.: María Isabel Trillo González 
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	1.7. Planificar encontros con autores ou outras persoas da comarca que poidan vir contar as súas experiencias relacionadas coa lectura, coa interpretación, coa literatura popular, cos oficios... Este curso solicitamos participar na convocatoria do Ministerio de Cultura e Deporte, dentro do progama "Promoción das Letras", da Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, polo que enviamos a solicitude en novembro de 2019 para pedir a participación na modalidade de encontros literarios. Cómpre precisar que o encontro concedido foi o da autora catalana Gemma Lienas, previsto para o xoves 12 de marzo, e que debido ao inicio do estado de alarma, tivo que ser posposto para o curso 2020-21, se se dan as condicións (isto último, confirmado coa autora e o MCD).
	Ver aviso e carteis (Cartel promocional e Cartel co horario) na web da biblioteca.
	Tamén contabamos con traer á escritora Montse Fajardo a conta do Equipo de EDLG/ dpto. LG e Biblioteca ao centro nas Xornadas Culturais, o que quedou en suspenso trala declaración do estado de emerxencia e a suspensión definitiva das aulas para o curso.
	1.8. Colaborar con outras bibliotecas do concello/ comarca ou asociacións culturais. A profesora de LG/ coord. Equipo de EDLG e tamén membro do equipo de Biblioteca contactou coa asociación feminista local Sonlilá, para invitar a unha representante á lectura colectiva de textos reivindicativos en contra da violencia de xénero, ou para ser máis exactos, en contra da violencia contra a muller na biblioteca o luns 25 de novembro no recreo. Tamén as convidamos ao Encontro Literario con Gemma Lienas, dado a recoñecido activismo feminista desta autora.
	Tamén continuamos a nosa pequena colaboración coa Biblioteca Municipal do Concello, elaborando algún boletín de recomendacións (polo 25N), e convidando á Concelleira de Cultura e as bibliotecarias:
	ás lecturas do 25N
	ao recital de Poesía celebrado o 28 de febreiro no centro
	ao Encontro Literario con Gemma Lienas, posposto para o vindeiro curso 2020-21 se as condicións sanitarias así o permiten.

	b) Formación de usuarios e adquisición da competencia informacional / ALFIN
	1.1. Sesións de formación básica, especialmente para alumnado de 1º da ESO e persoal novo no centro: espazo físico da biblioteca, organización e colocación dos fondos, a importancia do coñecemento da CDU, as normas de funcionamento e de comportamento, e a sección da biblioteca na web do centro e na Opac-Meiga. Non se fixo ningunha actividade de formación de usuarios por titorías con motivo do Día da Biblioteca polos seguintes motivos: a) non coincidir ningunha hora de titoría con horas de garda do equipo de biblioteca, e b) coincidir esa data xusto coa reincorporación da baixa da coordinadora.
	Porén, e aproveitando a revisión, baleirado e recolocación dos andeis das distintas seccións, foise falando co profesorado representante dalgúns departamentos (LC, FQ, MAT., BIO., TECN., EPeAV e XeHª) da sección representativa da súa materia, para mirar de atopar novos títulos ou expurgar vello material xa inadecuado, dentro e fóra da biblioteca.
	1.2. Difusión de cara os departamentos (formación para o profesorado) da importancia do uso dos fondos da biblioteca. Malia estar de baixa a coordinadora da biblioteca ata outubro, en setembro foron actualizados os documentos informativos colgados na páxina da biblioteca, con instrucións ao equipo directivo e a outra profesora membro do equipo de biblioteca sobre a súa difusión. Ver:
	Profesorado (departamentos )
	1.3. Cumpriuse o obxectivo de manter a oferta da materia Investigación e Tratamento da Información (ITI) vinculada á biblioteca en 2º de ESO (non hai grupo en 1º este ano). Este ano centrámonos no traballo individual ou por parellas arredor dalgunhas celebracións do centro (Novembro-mes da ciencia; visita de Gemma Lienas)

	c) Fomento da lectura e desenvolvemento do proxecto lector de centro:
	1.1. Dinamizar as seccións da biblioteca que menor uso rexistren para dalas a coñecer e animar a usar eses materiais, como poden ser os manuais de consulta, os monográficos de temática científica, manuais de historia, de arte... Hai seccións (CDU) desta biblioteca que directamente nunca se utilizan, pero o profesorado do departamento relacionado ou correspondente tampouco amosa interese ou “non ten tempo” de facelo. Procuramos fomentar o uso de material relacionado coa materia de latín (cultura de Roma, mitoloxía, expresións latinas e dicionarios de latín).
	1.2. Colaborar cos departamentos no deseño dos itinerarios lectores, suxerindo tamén estratexias para traballaren a comprensión e a expresión lectora e escrita. Hai certo descoñecemento de estratexias de promoción da lectura entre o profesorado que non forma parte do equipo de biblioteca e non se favorece a inversión de tempo material en actividades en e coa biblioteca. Non hai colaboración entre os diferentes departamentos e a biblioteca (Falta de interese? De tempo material para invertir niso?)
	1.3. Continuar co fomento da lectura:
	Mochilas Viaxeiras: iniciaron o seu percorrido, pero xa non chegaron a todo o alumnado, xa que dende o xoves 12 de marzo, todo quedou en suspenso, primeiro á espera de noticias, e logo xa co confinamento.
	Apadriñamentos lectores (un por avaliación). Dada a excepcionalidade deste curso, os “apadriñamentos lectores” durante os recreos entre alumnado do noso centro e os nenos da Escola Infantil A Galiña Azul de Carnota víronse directamente afectados: tan só foi posible realizar o da primeira avaliación (17/12/2019), polo inicio do confinamento antes da fin do segundo trimestre. Porén, houbo dúas sesións de apadriñamento lector por parte da coordinadora da Biblioteca cun alumno de 1º con NEAE da Unidade de Atención Específica, aproveitando a coincidencia de dúas gardas lectivas na dita aula.
	Clube de lectura. Creouse un Club de lectura, do cal se ocupou o profesor de Matemáticas Macías López, quen tamén tiña tres sesións de gardas no recreo. Colaboramos encargándonos das adquisicións de material e elaborando unhas chapas para repartir entre o alumnado do clube.
	1.4. Planificar as actividades a realizar na biblioteca coa colaboración de Actividades Extraescolares e co EDLG, fixando actividades que figuren no Plan Anual de Lectura. Velaquí o cronograma das relalizadas este curso tan “estrano”:
	Primeiro trimestre
	Boletín de recomendacións de Nadal: decembro 2019
	Segundo trimestre
	Celebración por vez primeira do 11 de febreiro: Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. Fíxose unha exposición no corredor da planta superior, diante do laboratorio.
	Celebración do Día da Poesía co recital no que participaron alumnado de todos os cursos e profesorado de varios departamentos do centro coa participación dende o Concello de Carnota de novo coa bibliotecaria e a dinamizadora da ALM.
	Día da muller, 8 de marzo. Para facermos máis visible o traballo das mulleres, montamos unha pequena mostra de obras feitas por mulleres: este ano o feminismo foi o tema estrela, tamén contando coa visita da recoñecida escritora e activista feminista Gemma Lienas [suspendido ata novo aviso].
	Terceiro trimestre
	Malia a situación de confinamento e teletraballo obrigado, celebrouse o Día Internacional do Libro coa colaboración de profesorado de varios departamentos (LC, LG, ING, BIO, MAT, REL e ORIENT) que enviaron as súas recomendacións lectoras. Tamén colaborou persoal externo relacionado co mundo da cultura e do libro: un libreiro, dous editores, e a concelleira de cultura de Carnota.
	Non se fixo actividade ou celebración do Día das Letras Galegas específico dende a biblioteca por estar saturadas de traballo as dúas profesoras do equipo de biblioteca coa teledocencia. Porén, a porfesora de LG aproveitou a data para centrar o seu traballo na figura de Carvalho Calero.
	[Novo] Revisión da lexislación en relación coas medidas a tomar na apertura das bibliotecas.
	Elaboración dun primeiro borrador coas normas específicas de seguridade e hixiene para a biblioteca escolar.

	d) Rol da biblioteca no tecido económico dentro da comunidade dedicada ao libro.
	e) Actividades aprazadas con motivo da declaración do estado de alarma debido á pandemia da Covid-19 e pendentes de retomar de cara o próximo curso:
	Programa Promoción das Letras do MCD, co Encontro Literario con Gemma Lienas (aprazado ao curso 2020-21)
	Visita e charla coa escritora Montse Fajardo.
	Realización de exposicións temáticas e concursos varios.
	Ludoteca.


	4 Avaliación das actividades desenvolvidas e funcionamento da propia biblioteca.
	a) Valoración xeral
	b) Valoración da implicación e participación da comunidade educativa nas propostas da biblioteca escolar:

	5 Previsións de futuro
	1. Organización e xestión
	2. Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca
	3. Avaliación
	A avaliación tratará de reflectir dunha maneira aqueles aspectos pertinentes para a mellora do funcionamento da biblioteca escolar. Revisaremos os formularios de avaliación para axeitalos aos modelos oficiais, ou cambialos por estes. Ademais, faremos seguimento das actividades realizadas: de animación e de formación, do cumprimento das normas, do número de usuarios, dos préstamos realizados, do incremento dos fondos, do grao de colaboración dos departamentos, das guías publicadas... para analizar o impacto anual e a mellora do servizo.
	Algúns dos indicadores e instrumentos a utilizar serán os cuestionarios de avaliación que pasaremos ao alumnado e profesorado e os datos estatísticos de Meiga. En caso de recollerse suxestións e queixas, analizarémolas para a mellora.

	4. Persoa designada como responsable. Equipo de apoio. Horario previsto.
	O equipo seguirá formado por Mª Luz Barreiro Otero, e Reneé Huerta Latrille, coordinadora desde o curso 2016-17 (membros estables do equipo desde a súa creación) Solicitaremos -de permitilo a dispoñibilidade horaria- o nomeamento doutro compañeiro ou compañeira que quixera unirse, pois con máis membros, pódese facer un reparto de tarefas que contribúa á mellora do traballo. Precisamos da colaboración do resto do profesorado: máis colaboradores ou horas, pois resulta inviable a planificación e realización de moitas actividades, cando só somos dúas persoas no equipo.
	Anexo

	5. Protocolo de apertura e uso da Biblioteca escolar
	1. Persoal
	2. Aforo máximo : 10 persoas (incluíndo persoal da biblioteca)
	3. Servizos da biblioteca :
	1.1 Consulta e préstamo
	1.2 Acceso a ordenadores

	4. Limpeza e desinfección


