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PROTOCOLO DE ACCESO Á BIBLIOTECA DO 
IES MANUEL GARCÍA BARROS 

curso 2021/2022 
 

 
Este documento recolle as “Instrucións de 07 de setembro de 2021 da Dirección Xeral 
de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das 
Bibliotecas Escolares, durante o curso 2021/2022, nos centros docentes de niveis non 
universitarios, de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional”, e a normativa recollida na “Resolución, do 10 de setembro 2021, da 
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións 
para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como 
consecuencia da  pandemia da COVID-19”. 

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 26 persoas. Durante os recreos, este aforo 

distribuirase da seguinte maneira: un máximo de 22 persoas usuarias 
(alumnado e profesorado), 2 persoas axudantes de biblioteca e 2 profesores/as 
do equipo de garda. 

• Os usuarios e usuarias da sala biblioteca deberán: 
o usar máscara en todo momento; polo que non se poderá comer nin 
beber. 
o hixienizar as mans ao entraren e saíren da sala; 

o manter entre eles e elas a distancia de 1,20 m; 

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. 

• Non se poderán utilizar xogos de mesa nin materiais que supoñan un uso 
compartido. 

• Só se utilizarán os postos indicados. Co fin de manter a distancia de 
seguridade, non se poderán mover as mesas, as cadeiras nin os sofás. 
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Uso da sala biblioteca durante os recreos 

 

• Para evitar aglomeracións durante os recreos, distribuíronse zonas para 
distintos propósitos: 

o zona de devolucións: os materiais deixaranse na caixa situada na entrada 
da biblioteca dende o corredor. As persoas encargadas da biblioteca 
recolleranos e rexistrarán a devolución no programa informático. 

o Zona de entrega do préstamo: quen solicite previamente libros na 
aplicación informática habilitada, poderá recollelos na caixa próxima á 
porta exterior da biblioteca, e evitarase que haxa intermediarios. Durante 
os recreos e nas horas nas que a biblioteca estea atendida, realizaranse 
os préstamos de documentos que se soliciten no momento. 

o Zona de ordenadores: só se poderán empregar os 5 terminais indicados, 
estando o uso dos mesmos restrinxido á consulta académica, salvo que 
haxa algunha medida inclusiva; 

o Zona de xestión bibliotecaria: o ordenador deste espazo será empregado 
polo profesorado do equipo da biblioteca, que se encargará tamén da súa 
correcta desinfección. Se o profesorado o considera oportuno, poderá ser 
usado polo alumnado axudante. De ser así, a desinfección será 
igualmente supervisada polo profesorado. 

o Zona de traballo: as persoas usuarias deben utilizar a mesma mesa e a 
mesma cadeira durante todo o recreo. O profesorado indicará cun gomet 
o posto ocupado, que logo será hixienizado polo usuario. 

o Zona de lectura: nesta zona, habilitada con 3 sofás, está prohibido sentar 
nos espazos cubertos cun plástico e marcados cunha cruz. 

• Se a presenza de persoas usuarias excedese o aforo permitido, restrinxiríase 
o uso por niveis educativos:  

- Nos primeiros recreos, acudiría só o alumnado de 1.º, 2.º e 3.º 
de ESO, ata un máximo de 22 alumnos.  

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

Na biblioteca aplícanse as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 
ordinarias. 
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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 
interese mediante unha lista de difusión de whatsapp. Na mesma aplicación 
informarase das actividades. 

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

Préstamo 
• Como norma xeral, o préstamo realizarase na sala biblioteca durante os 

recreos e as horas nas que estea atendida, pero tamén poderán solicitarse os 
documentos 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. 

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 2 axudantes e 2 suplentes por recreo. 

Actividades 

• Continúase coa Hora de Ler, 20 minutos semanais de lectura na aula para todo 
o alumnado da ESO. Por seguridade, de momento 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. 

• Proporanse dous temas, vencellados ao curriculum, que sirvan de eixo 
temático e poidan ser abordados nas diferentes materias, para conseguir unha 
aprendizaxe significativa e interdisciplinaria. 

• Deseñaremos actividades que poidan desenvolverse sen perigo, de forma 
virtual ou respectando a distancia física. 

• Convocaremos o club de lectura NA Estrada-525, actividade que ten unha 
longa tradición no centro. Celebraranse reunións presenciais ao mediodía, un 
martes ao mes, respectando as medidas oportunas. 
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• 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 da 
Estrada. 

• Continuaremos a colaborar con institucións locais como o CIM. 

 

Plan de continxencia 

En caso de ser suspendida a presencialidade nas aulas, a biblioteca atenderá aos 

usuarios no correo da biblioteca (megabiblioteca@iesgarciabarros.org) durante o 

horario lectivo e establecerá dúas sesións semanais para atender e entregar aos 

usuarios as solicitudes de exemplares físicos. 

Publicitaremos o acceso libre e legal a lecturas. 

 

Na porta da biblioteca colocaremos a infografía que resume o protocolo: 
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A Estrada, 1 de outubro de 2021 
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