
PROTOCOLO DE ACCESO Á BIBLIOTECA DO IES MANUEL GARCÍA 

BARROS 

 

Este documento recolle as “Instrucións de 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral 
de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e 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”, e a normativa recollida na “Resolución, do 22 de maio de 2020, da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se reinicia a 
actividade lectiva presencial no curso 2019-2020”. 

Este protocolo establece unhas pautas para o uso seguro e responsable do espazo e 
dos recursos da biblioteca adaptados á situación sanitaria da COVID-19. 

Espazo da biblioteca 

 A biblioteca terá un aforo máximo de 15 persoas. Durante os recreos haberá 
un máximo de 12 alumnos/profesores, un alumno axudante de biblioteca e 
dous profesores do equipo de garda. 

 Poderá usarse sempre que haxa un profesor nela. 

 Utilizarase como aula nos períodos lectivos indicados polo equipo directivo. 
En caso de querer acudir cos alumnos nunha hora non rexistrada no horario 
semanal, deberá solicitalo e, en función das circunstancias sanitarias, 
responderemos nun prazo de 48 horas. 

 Os usuarios e usuarias da biblioteca deberán: 
o usar máscara en todo momento; 
o hixienizar as mans ao entraren e saíren da sala; 
o manter entre eles e elas a distancia de dous metros; 
o hixienizar os postos que ocuparon. 

 As entradas e saídas á biblioteca deben ser de xeito ordenado, de un en un, e 
mantendo sempre a distancia de seguridade. 

 Retiráronse e non se poderán utilizar os xogos de mesa e os materiais que 
supoñen un uso compartido. 

 Non se poderán mover as mesas, cadeiras nin sofás para manter a distancia 
de seguridade. Só se utilizarán os postos indicados. 

 Para evitar riscos, os fondos físicos da biblioteca e os andeis só poden ser 
manipulados polos axudantes e o equipo da biblioteca. 

Nos recreos: 

 Para evitar aglomeracións na sala biblioteca nos recreos, distribuímos zonas 
para distintos propósitos: 

o zona de devolucións: os materiais deixaranse nunha das dúas caixas 
indicadas. Unha estará na entrada da biblioteca e outra na zona de 
conserxería. 

o Zona de entrega do préstamo: na porta exterior da biblioteca 
achegaránselles aos lectores os libros solicitados previamente. 
Evitarase que haxa intermediarios. 



o Zona de ordenadores: o seu uso está restrinxido á consulta 
académica, salvo que haxa algunha medida inclusiva. 

o Zona de xestión bibliotecaria: o ordenador da biblioteca só pode ser 
empregado polo equipo da biblioteca, que será o encargado de 
desinfectalo. 

o Zona de traballo: os usuarios poden utilizar as mesas e cadeiras, 
sempre a mesma durante todo o recreo. O profesorado indicará cun 
gomet o posto ocupado, que logo será hixienizado polo usuario. 

o Zona de lectura: poden sentarse nas butacas grises e en dous postos 
—nos extremos— do sofá azul. 

 Se a asistencia de usuarios fose excesiva, restrinxiríase o uso por niveis 
educativos: 

o Nos primeiros recreos, acudiría só o alumnado de 1º, 2º e 3º de ESO, 
ata un máximo de 12 alumnos. 

o Nos segundos recreos acudiría o alumnado de 4º de ESO, e 1º e 2º de 
Bacharelato. 

 Na biblioteca aplícanse as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 
ordinarias. 

Servizos da biblioteca 

Divulgación dos fondos 

 Para favorecer o acceso aos fondos (libros, películas, cómics…) de forma non 

presencial, ensinaremos a consulta virtual do catálogo virtual, “A nosa biblioteca 

na rede”, accesible dende a páxina web do instituto. 

 Informaremos ao profesorado das novas adquisicións que poidan ser do seu 

interés. 

 Fomentaremos a elaboración de vídeos que recomenden lecturas (Catalibros). 

 

Préstamo 

 Por seguridade, non pode haber préstamo entre alumnos; pola mesma 

razón, evitaranse intermediarios. 

 Como norma xeral, o préstamo solicitarase no formulario dispoñible na 

páxina web do instituto. Despois da xestión técnica, poderá ser recollido 

na biblioteca nun prazo de 24 a 48 horas. 

 Cando haxa un préstamo ao total da aula, o profesor/a implicado axudará 

na xestión do préstamo. 

 Os libros devoltos permanecerán vintecatro horas en corentena. Logo 

serán devoltos no ordenador e colocados nos andeis. 

Axudantes da biblioteca 

 A biblioteca participará no programa Bibliotecas Escolares Solidarias, polo 

que convocaremos un grupo de alumnos axudantes que colaboren nas 

tarefas durante os recreos: este curso haberá só un axudante e un 

suplente por recreo. 



Actividades 

 Continúase coa Hora de Ler, 20 minutos semanais de lectura na aula para 

todo o alumnado da ESO. Por seguridade, non se utilizarán as Caixas de 

HdeL nas aulas: o alumnado deberá traer a obra que desexe ler da casa ou 

tela collido previamente na biblioteca. 

 Propoñeranse dous temas que sirvan de eixo temático para ser abordados 

nas diferentes materias, para conseguir un aprendizaxe significativo e 

interdisciplinario: un no primeiro trimestre e outro para os dous últimos. 

 Deseñaremos actividades que poidan desenvolverse de forma virtual e 

sen perigo, respectando a distancia física. 

 Estase a valorar a conveniencia de convocar o club de lectura NA Estrada-

525 , cunha longa tradición no centro. 

 Na medida do posible, manteremos actividades coorganizadas coas 

bibliotecas escolares dos IES Antón Losada e IES núm. 1. 

 Manterase a relación de colaboración coas bibliotecas escolares da zona 

de A Estrada. 

 

 

 
 

 

 


