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1.- INTRODUCCIÓN  
 

 A Biblioteca do IES Macías o Namorado, Bibliomacías, ten como 
obxectivos primordiais, partindo da idea da biblioteca como espazo aberto á 
comunidade educativa, participar e colaborar no Proxecto Lector de Centro, 
fomentar a lectura a través do Clube de Lectura e das bibliotecas de aula, 
presentar a biblioteca como un centro de recursos ao alcance do alumnado 
para contribuir e mellorar o proceso de aprendizaxe, a partir do uso e tratamento 
da información, facer efectivos os principios pedagóxicos e conseguer as 
competencias clave. 

Así mesmo, a Biblioteca colaborará coas iniciativas propostas no Plan 
de Igualdade do Centro e participará nas actividades previstas polo equipo de 
Normalización Lingüística de fomento do galego. 

Polo tanto, o responsable da Biblioteca ten a vontade, como en cursos 
anteriores, de construír un espazo, para que o alumnado e o profesorado, 
usando os recursos tanto en soporte tradicional, como audiovisual ou 
telemático, poidan realizar aquelas actividades fora da aula relacionadas co 
proceso de aprendizaxe, de maneira doada e entretida.  

O alumnado do IES Macías o Namorado, situado no Concello de Padrón, 
está conformado por rapaces e rapazas procedentes do núcleo urbán de 
Padrón, aínda que hai alumnas e alumnos que proceden de Rois, Dodro, Valga 
e Pontecesures. 

No centro, ademais de ESO, FP Básica e Bacharelato, tamén se ofertan 
Ciclos Formativos medios e superiores de Administración e Finanzas e de 
Electricidade. 

En relación ás medidas hixiénico-sanitarias, para este curso 2022-2023 
non hai un protocolo específico e se seguen as recomendación feitas pola 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, publicadas o 5 de setembro 
de 2022. 

Deste modo, as sillas e mesas terán unha nova disposición máis acorde 
cunha situación de normalidade, xa que non fai falla manter as distancias de 
seguridade, co que se recupera o número máximo de alumnado que pode 
permanecer na sala. Tampouco será obrigatorio o uso de máscaras, ainda que 
sexa aconsellable nos casos que se prevén nas instruccións da consellería, e 
permanecerán abertas as fiestras e a porta de entrada, como medida de 
precaución. 

Mantense a posición das estanterías tanto dos dicionarios coma as do 
resto de materiais bibliográficos, así como os andeis de Literatura xuvenil en 
galego e en castelán, que xa foran cambiados antes da pandemia.  

Por último, continuarase coa Aula Virtual da Biblioteca para o servicio de 
préstamo e a realización de actividades telemáticas (Concursos, Clube de 
Lectura, exposicións virtuais, Plan Lector, etc.). 
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2.- NORMATIVA 
LEXISLACIÓN VIXENTE 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, referido ao currículo de Educación 
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 
establece, no seu artigo 38, a obrigatoriedade de que as bibliotecas dos centros 
educativos sirvan aos obxectivos do Proxecto Lector de Centro que, no mesmo 
artigo, se define como un programa de promoción da lectura no que se integran 
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. 
 
 
3.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

CONSIDERACIÓNS XERAIS 

Toda a comunidade educativa ten dereito ao acceso á Biblioteca no 
horario establecido. 

O horario da Biblioteca, indicando o profesorado encargado do préstamo, 
e as normas da biblioteca estarán a disposición das usuarias e usuarios nun 
lugar visible na Biblioteca e na páxina do instituto. 

A adquisición de libros e otros materiais, tanto en soporte analóxico como 
dixital, serán de uso de toda a comunidade educativa, así como os distintos libros 
ou materiais que os diferentes departamentos adquiran, agás aqueles que se 
merquen dende os distintos departamentos para uso exclusivo do profesorado; 
aínda así, estes materiais serán catalogados e rexistrados no sistema 
informático da Biblioteca. 

Os libros e os materiais de carácter didáctico que se custodian nos 
departamentos serán catalogados e incluidos no sistema informático da 
Biblioteca. 

Tamén constará no rexistro os exemplares asinados e adicados polos 
autores/-as, así como os exemplares raros ou editados con anterioridade á 
década dos 80, que serán custodiados na vitrina asignada para tal fin. 

Exporase en lugar visible as novidades, as lecturas propostas polos 
Departamentos, as lecturas do Clube de Lectura e as novas adquisicións. 

 

EMPRÉSTITO DE LIBROS 

O servizo de empréstito está a cargo do equipo da Biblioteca. 

O horario deberá estar exposto publicamente na entrada da Biblioteca cos 
encargados correspondentes segundo o horario establecido pola dirección.  

O profesorado de garda non fará en ningún caso o rexistro de empréstito, 
aínda que poderá tomar nota, en ausencia de responsable da Biblioteca, do 
número de lector/-a e do número de rexistro do exemplar solicitado, para ser 
rexistrado posteriormente polo/-a responsable. 
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Calquera membro da comunidade educativa (profesorado, alumnado, 
persoal non docente e familias) terá acceso ao servizo de empréstito. 

Non poderán ser emprestados dicionarios, enciclopedias, libros ou outros 
soportes adicados polos autores/-as e exemplares raros ou antigos. Os 
dicionarios e enciclopedias poden ser emprestados para levar a aula en 
actividades académicas ou didácticas dentro do horario lectivo. 

Pódense pedir un máximo de dous exemplares (libro, DVD, cómic, etc.)  
por usuario/-a. 

Os exemplares serán emprestados nun máximo de 15 días, podéndose 
renovar por outros 15 días. 

Os/as usuarios/-as están obrigados a devolver o exemplar emprestado en 
bo estado e dentro do prazo previsto. 

O extravío, deterioro ou non devolución de exemplares, contémplase no 
artigo 35, Capítulo I, sobre “Reparación de danos causados”, da Lei de 
convivencia de 4 de xuño de 2011, que desenvolve o Decreto 8/2015: “O 
alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, tanto individual como 
colectivamente, de forma intencionada o por descoido, ás instalacións ou 
materiais dos centros...”; e o Capitulo II, Artigo 48, apartado g) establece como 
conduta gravemente  perxudicial para a convivencia “os danos causados de 
forma intencionada o por descoido grave das instalacións e materiais dos centros 
docentes...”. 

As sancións para correxir estas condutas están tipificadas nas Normas de 
Convivencia do Centro, segundo se contempla en dita lei. 

Considérase non devolución dun empréstito cando, transcorridos quince 
días hábiles a partir do prazo establecido de devolución, o usuario/-a non fixo 
efectiva a devolución. 

A petición de sanción farase seguindo o procedemento establecido nas 
Normas de Convivencia do Centro, segundo se contempla en dita lei. 

Antes da petición de sanción, entregarase aos diferentes titores/-as unha 
lista co alumnado pendente de devolución dalgún exemplar. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA  

  -  Manter as Normas de Convivencia do Centro. 
 

- O uso do teléfono móvil queda restrinxido ao seu uso pedagógico nunha 
actividade académica ou pedagóxica concreta e baixo supervisión do 
profesorado responsable do grupo que utilice a Biblioteca. 

 

- O uso dos ordenadores asignados ao alumnado queda baixo 
supervisión do equipo responsable da Biblioteca; se se trata dunha 
actividade de carácter académico ou didáctico, a supervisión estará a 
cargo do profesor/-a do grupo no momento da actividade. 

 

- Non se pode comer nin beber durante o periodo de permanencia na 
Biblioteca. 
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- Os/as usuarios/-as poderán acceder a calquera tipo de material ou 
soporte (xogos, cómics, diccionarios, libros, DVD´s, etc.) tras solicitar o 
seu permiso a calquera dos responsables da Biblioteca. 

 

- Utilización responsable dos materiais para evitar o seu deterioro. 
 

- Depósito dos materiais utilizados na mesa do Equipo da Biblioteca. 
 

- Manter a limpeza e a orde do mobiliario. 
 

- Manter silencio. 
 

- Manter o respeto debido polos demais usuarios/-as. 
 

- Respetar as indicación do profesorado de garda e do Equipo da 
Biblioteca. 

 
4.- OBXECTIVOS XERAIS DO PROXECTO BIBLIOMACÍAS 
 

A Biblioteca, como centro de recursos de lectura, información e 
aprendizaxe (“centro creativo das aprendizaxes”), ten como obxectivos xerais os 
seguintes: 

 Contribuir á dinamización do centro en tanto que motor de actividades, 
fomento da lectura e da escritura creativa. 

 Posibilitar o acceso á información para o seu tratamento, organización e 
producción, achegando ao alumnado os distintos soportes e formatos. 

 Proporcionar os medios necesarios para ter a Biblioteca como lugar de 
debate e de crítica construtiva coa fin de formar lectores autónomos capaces 
de transformar a realidade e interpretala con criterio propio. 

 Utilizar a Biblioteca como fonte de información (tradicional e telemática), 
como aula de traballo para o desenvolvemento das actividades de aprendizaxe 
e como lugar de apoio ao profesorado para facilitar o seu labor pedagóxico. 

 Apoio á lectura como medio para a consecución da lectura comprensiva 
en todas as áreas curriculares. 

 Facilitar o desenvolvemento das habilidades e competencias básicas do 
alumnado. 

 Acceso as TIC´s como instrumento de recollida e tratamento da 
información e de selección de lecturas. 

 Facilitar o acceso a información de forma igualitaria en todos os ámbitos 
da cultura. 

 Apoiar ao alumnado con necesidades educativas específicas tanto na 
busca de información, como na lectura e no proceso de aprendizaxe. 

 Contribuir para a consolidación dos hábitos de lectura entre o alumnado 
e ter a lectura como unha vivencia saudable e de lecer. 
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 Desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro a través de actividades 
de fomento da lectura (debates, coloquios, conferencias, etc.) e do Clube de 
Lectura. 

 
5.- EQUIPO, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 
 

 Este curso a Biblioteca do IES Macías o Namorado Bibliomacías está 
dirixida polo encargado e dinamizador da Biblioteca, Miguel Ángel Prieto 
Rodríguez, profesor do Departamento de Lingua Castelá, que dirixirá os 
aspectos técnicos e de xestión (catalogación e ubicación dos diferentes 
soportes bibliográficos, préstamos, coordinación cos departamentos, novas 
adquisicións, etc.). 

Colabararán nas diferentes actividades da biblioteca e no Clube de 
Lectura, a profesora Isabel Mouriño Botana do Departamento de Lingua Galega 
e Lourdes Lema Portelo do Departamento de Lingua Castelá. 

 No Libro de actas da Biblioteca figurarán as actividades e as xestións 
realizadas así como as necesidades que puideran xurdir ou as suxestións e 
melloras propostas polas colaboradoras. 

 

FUNCIÓNS DO COORDINADOR 

 Realizar o tratamento técnico dos fondos (préstamos, adquisición, 
catalogación e ubicación de soportes bibliográficos), xunto co equipo 
colaborador. 

 
 Informar ao alumnado do funcionamento da biblioteca facilitando o seu 

acceso á información, tanto en soporte tradicional como telemático. 
 
 Asesorar ao profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias 

de dinamización, formación de usuarios e traballo documental, seleccionando 
e elaborando materiais, xunto co resto do profesorado, para a formación do 
alumnado tanto nestes aspectos como na dinamización cultural do centro. 

 
 Organizar e dinamizar as diferentes actividades da Biblioteca. 
 
 Fomentar a lectura como fonte de coñecemento e de lecer. 
 
 Convocar a reunión do equipo de traballo. 
 
 Facer unha memoria das actividades realizadas durante o curso. 
 
 Informar os diferentes departamentos e ás titoras e titores do 

funcionamento da Biblioteca (busca de información, préstamos, horarios, etc.) 
e pedir a súa colaboración nas diversas activivades organizadas pola 
Biblioteca. 
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 Colaboración co equipo de Dinamización Lingüística na realización das 
diversas actividades programadas o longo do curso (Día das Letras Galegas e 
Día de Rosalía) 

 
 Colaboración e participación nas diversas actividades organizadas polo 

Centro, outros departamentos (Día do Libro) e polo equipo de Igualdade (Día 
da Muller e Día contra á violencia de xénero). 

 
 Informar ao Claustro das actividades da Biblioteca e ter en consideración 

as súas suxestións. 
 
 Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre 

toda a comunidade escolar. 
 
 Establecer criterios para a adquisición e actualización dos fondos 

bibliográficos. 
 
 Recoller propostas e suxestións de toda a comunidade educativa 

(alumnado, nais e país, profesorado, persoal non docente) co fin de mellorar as 
intervencións e colaborar ao desenvolvemento da competencia lectora, do 
hábito lector e das habilidades de traballo intelectual. 

 
 Recompilar información, materiais e recursos necesarios para o bo 

funcionamento da Biblioteca, coa fin de facilitárllelos aos ususarios. 
 
 Cumprir e facer cumprir as normas propias da Biblioteca segundo se 

recolle no NOF do Instituto e as recomendacións hixiénico - sanitarias feitas 
pola Consellaría para este curso. 

 

FUNCIÓNS DAS COLABORADORAS 

 Apoiar ao coordinador na organización e dinamización da Biblioteca. 
 
 Cooperar no deseño, organización e posta en marcha das actividades 

programadas. 
 

 Cumprir e facer cumprir as normas da Biblioteca  
 

VOLUNTARIADO 
Como no curso anterior, tense proxectado a creación dun grupo estable 

de alumnado voluntario, con formación inicial e supervisión do responsable da 
Biblioteca, para colaborar na dinamización e realización de tarefas. 
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ORGANIZACIÓN DA BIBLIOTECA 

1º TRIMESTRE 

 Reorganización do espazo para axustar os postos de lectura á 
normalidade anterior á pandemia, quedando o aforo no máximo permitido pola 
normativa do Centro.  

 
 Información ao alumnado e ás familias do funcionamento da Biblioteca 

no referido a uso e préstamo de materiais. 
 
 Información sobre a Aula virtual, no relativo a préstamos, colaboración, 

acceso a información (novidades, actividades, blog, etc.)., opinións ou 
suxestións. A Aula virtual e o blog da Biblioteca, así como a páxina web do 
Instituto serán os medios utilizados para a comunicación co alumnado e o 
profesorado. 

 
 Planificación das actividades da Biblioteca (Clube de Lectura, Clube de 

Cinema, Día das Letras Galegas) e coordinación coas actividades propias do 
Centro (Plan de Igualdade, Plan Lector e Normalización Lingüística); este 
curso, as actividades programadas volverán a ser de carácter presencial, aínda 
que algunas se realizasen telemáticamente en función das necesidades do 
momento (datas, disponibilidade dos autores invitados, distancia). 

 
 Continuación do expurgo iniciado o curso anterior, e da catalogación e 

ordenación dos novos fondos bibliográficos e audiovisuais adquiridos durante 
o curso. 

 
 Catalogación de exemplares non rexistrados telemáticamente ou con 

erros de rexistro.  
 
 Renovación de exemplares coa etiqueta de signatura deteriorada ou con 

distinta nomenclatura. 
 
 Continuación da catalogación, ordenación e expurgación dos materiais 

bibliográficos procedentes das aulas, que se levaron á Biblioteca con motivo da 
reestructuración das aulas pola normativa de seguridade dos dous cursos 
anteriores. 

 

 Organización das actividades da Biblioteca e do Centro programadas 
para este trimestre. 

 
 Organización do Clube de Lectura (grupos, solicitude de axuda, 

actividades, lecturas, reunións, etc.). 
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2º TRIMESTRE 
 

 Catalogación, ordenación e distribución dos fondos adquiridos 
recentemente ou sen rexistro. 

 
 Continuación da catalogación, ordenación e colocación dos fondos 

audiovisuais. 

 

 Organización das actividades da Biblioteca e do Centro programadas 
para este trimestre. 

 
 Seguimento do Clube de Lectura: Lecturas propostas, reunións e 

actividades. 

 

3º TRIMESTRE 

 Continuación dos traballos iniciados no primeiro e segundo trimestre 
(Catalogación, Xestión, Clube de Lectura). 

 

 Organización das actividades da Biblioteca e do Centro programadas 
para este trimestre. 

 
  Seguimento do Clube de Lectura: Lecturas propostas, reunións e 

actividades 
 

 Avaliación do proxecto e memoria. 
 

 

6.- SITUACIÓN ACTUAL DA BIBLIOTECA   

RECURSOS ACTUAIS 

A día 30 de xuño de 2022 a Biblioteca conta con 6.546 rexistros contabilizados 
entre libros e material audiovisual; no curso pasado fíxeronse 200 novas adquisicións 
nas que se inclúen 57 novos exemplares (entre novidades e peticións dos 
departamentos), 92 exemplares para o Clube de Lectura e 46 do PLAN LIA (“Libro 
informativo”); inclúese tamén 4 DVD´s para o fondo filmográfico e 1 DVD para o 
Clube. 

Por outra banda, o equipo da Biblioteca consiguíu recuperar os 500 rexistros 
que un erro informático fixo que desapareceran do Meiga o curso 20-21, dándolles 
un número a cada exemplar ou soporte que perdera o seu orixinal. 

Feito este novo reconto, a Biblioteca conta cos seguintes fondos: 

- OBRAS REFERENCIAIS (DICIONARIOS, ENCICLOPEDIAS, MANUAIS). 
Os manuais e dicionarios están situados en andeis ao alcance do alumnado, 
preto das mesas de lectura e do Recuncho de lectura. Tamén hai coleccións 
retiradas no Expurgo. 
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- OBRAS DE FICCIÓN: Andeis principais nas paredes laterais clasificados 
en galego e castelán, segundo a CDU. 

- OBRAS ORIXINAIS EN INGLÉS, FRANCÉS E PORTUGUÉS,: Situadas en 
andeis diferenciados, preto da porta de entrada . 

- OBRAS POR TEMAS: Sitúanse en andeis distintos (Rosalía de Castro, 
Cela, Castelao, Poesía galega, Andel violeta (de temática feminista), 
Filosofía, Biografías, Latín, Grego, Educación en igualdade e en valores, 
Cómic e Banda deseñada, Literatura inclusiva e Libros de texto e 
referenciais de distintas materias). 

Habilitouse un novo andel para Poesía en galego, Poesía en castelán, 
Poesía xuvenil en galego e Poesía xuvenil en castelán, así como para 
Literatura universal en galego, Literatura universal en castelán, Coleccións 
de Literatura en galego e Coleccións de Literatura en castelán. 

- CÓMICS, TEBEOS, NOVELA GRÁFICA e BANDA DESEÑADA: Situados 
en andeis preto da porta de entrada; nos andeis do Recuncho de lectura, 
ubícanse tamén obras divulgativas e de ocio. 

- DVD´s: Están clasificados, ordenados e rexistrados en varios álbums no 
armario xunto a mesa da Biblioteca; as correspondentes portadas están 
situadas por orde alfabética nun andel especifico que serve de andel 
expositor para que os/as usuarios/-as poidan ver os títulos de que dispón a 
Biblioteca. 

- EXPOSITOR INTERIOR. Sitúase enriba do estante de Literatura xuvenil en 
castelán; expóñense novidades adquiridas recentemente, os libros 
propostos polos departamentos de Lingua galega e castelá e os 
recomendados polo Clube de Lectura. Utilízase tamén como expositor de 
algunha actividade relacionada con Igualdade, Literatura inclusiva, 
Normalización ou das Letras Galegas, en función das actividades 
programadas. 

- EXPOSITOR EXTERIOR. Utilízase como expositor de novidades e como 
panel de carteis informativos ou conmemorativos. 

 

TIC´s 

Para este curso 2022-2023, disponse de todos os ordenadores para uso 
do alumnado, segundo a nova normativa de seguridade hixiénico-sanitaria. 

O equipo da Biblioteca dispón dun ordenador para a catalogación 
telemática dos fondos bibliográficos e outro auxiliar para uso do profesorado do 
centro e/ou para o profesorado de garda.  

 

CATALOGACIÓN DE EXEMPLARES NON INFORMATIZADOS 

 Continúa habendo, aínda co traballo feito hasta o día de hoxe, un número 
significativo de exemplares catalogados tradicionalmente ou con erros de 
rexistro. Por este motivo, durante este curso continuarase coa incorporación no 
sistema informático destes exemplares. 
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BANDA DESEÑADA 

Neste curso preténdese continuar coa ampliación do catálogo, xa iniciado 
en cursos anteriores, adquirindo novos exemplares, especialmente de autoría 
galega. 

 

7.- ACTIVIDADES 

CLUBE DE LECTURA 

 Este curso 2022-2023 será o sexto ano consecutivo de funcionamento do 
Clube de Lectura do IES Macías o Namorado, actividade que forma parte do 
Programa da Biblioteca, e integrado a súa vez no Plan Lector de Centro. 

Tense previsto a formación de catro grupos, un para cada curso da ESO, 
cun máximo de 12 persoas por grupo, como se aconsella na Convocatoria. Aínda 
así, poderase ampliar ata un máximo de 15 alumnas ou alumnos. Para 
inscribirse, darase un prazo de 15 días lectivos. 

 As reunións serán presenciais, aínda que o alumnado tamén poderá facer 
suxestións e expresar as súas opinións a través da Aula Virtual da Biblioteca ou 
do Blog.  

A planificación, desenvolvemento e coordinación dos distintos grupos 
estará a cargo de Miguel Ángel Prieto Rodríguez e Lourdes Lema Portelo, tendo 
previsto a colaboración de dous/dúas profesores/-as máis para poder configurar 
os catro grupos da ESO. 

A participación do alumnado e do profesorado será un elemento 
importante para facer realidade un proxecto ilusionante co que dar continuidade 
a unha actividade que ten unha grande importancia académica, cultural e lúdica. 

 

PLAN LECTOR 

A Biblioteca, a través do Clube de Lectura, participa no Plan Lector do 
Centro, dando prioridade ao alumnado con necesidades especiais ou 
económicas e facilitando o acceso á lectura de todo o alumnado que o precise. 

Deste xeito, a Biblioteca implícase no proceso de aprendizaxe e de 
fomento da lectura dun xeito integrador e en igualdade. 

 

IV CONCURSO DE HAIKUS e II DE MICRORRELATOS 

Vendo a resposta satisfactoria que tivo e para darlle continuidade aos 
concursos literarios feitos en anteriores cursos, a Biblioteca e o Clube de Lectura 
teñen previsto organizar o Cuarto Concurso de Haikus e o Terceiro Concurso de 
Microrrelatos; tamén se ten previsto organizar un concurso de poesía. 

As bases destes concursos serán expostas nas aulas, no blog da 
Biblioteca e na Aula Virtual. 
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XORNAL DIXITAL (MACÍAS EXPRESS) 

 En colaboración cos Departamentos de Lingua Galega e Lingua Castelá, 
a Biblioteca ten prevista a creación dun xornal dixital con participación do 
alumnado e dirixido ao propio alumnado, ao profesorado e ás familias. 

 A publicación farase no blog da Biblioteca e na Aula virtual da Biblioteca. 

 

BLOG DA BIBLIOTECA 

 Manterase en activo o blog polas posibilidades que ofrece en relación coa 
lectura e co proceso de aprendizaxe (publicación de noticias, comentarios, 
podcast, vídeos, eventos, enlaces, etc.). 

 

AULA VIRTUAL 

 O responsable da Biblioteca ve no uso da Aula Virtual unha ferramenta 
necesaria e un instrumento valioso para o funcionamento da Biblioteca no 
relativo aos recursos e posibilidades que ofrece (préstamo de libros e 
información e comunicación co alumnado e o profesorado). 

 

EDUCACIÓN EN IGUALDADE 

 A Biblioteca, como parte do Plan de Igualdade colaborará e participará 
nas actividades propostas polo Centro: Día da Paz, Día da Muller Traballadora, 
actividades en favor da Igualdade, Taboeiro da Igualdade, etc. 
 

LINGUA GALEGA 

Para o fomento da nosa lingua, a Biblioteca está a  colaborar activamente 
co Equipo de Normalización Lingüística para a realización de actividades a 
realizar no Día de Rosalía e no Día das Letras Galegas. 

No Clube de lectura darase prioridade ás publicacións en galego (ou 
traduccións ao galego), e preferentemente de autoras, coa fin de dar visibilidade 
ás mulleres escritoras. 

O galego será a lingua utilizada no xornal dixital, nos concursos literarios, 
nas redaccións, artigos, comentarios e debates, así como na Aual virtual e no 
blog da Biblioteca. 

 

CINEMA 

A Biblioteca contempla a posibilidade de crear un clube de Cine, 
actividade que quedou suspendida no curso 19-20 con motivo da pandemia, e 
que nos cursos seguintes non se puido retomar.  

A planificación e organización sería similar as do clube de lectura e tanto 
as proxeccións coma as reunións serían presenciais na Biblioteca e fóra das 
horas lectivas e co permiso de nais/país. 
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RESPONSABLE DA BIBLIOTECA: 

MIGUEL ÁNGEL PRIETO RODRÍGUEZ 

COLABORADORAS: 

LOURDES LEMA PORTELO  

ISABEL MOURIÑO BOTANA 

 

Padrón, a 6 de setembro de 2022 


