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OUTROS ESPAZOS DO CENTRO  

A BIBLIOTECA ESCOLAR 

O centro dispón dunha biblioteca escolar situada no edificio principal, a carón da conserxería. 
A biblioteca está incluída dentro do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares.  

A biblioteca é un espazo de traballo aberto a toda a comunidade escolar, onde se pode ler, 

consultar os fondos, buscar información na rede, realizar as tarefas académicas, ou utilizar o 
servizo de préstamo. 

Este servizo de préstamo funciona durante os recreos (10:10-10:30 / 12:10-12:30). Calquera 
persoa da comunidade escolar pode beneficiarse deste servizo, que permite levar até tres 
artigos (libros, cómics, DVD...), por un prazo de quince días, renovábeis. 

Os fondos da biblioteca, que contan con varios miles de volumes, recollen libros de literatura 
galega e castelá, tanto infantil e xuvenil como de adultos, textos ingleses e franceses 
(adaptados aos diferentes niveis), obras de consulta (enciclopedias xeneralistas, mais tamén 
temáticas sobre arte, historia, literatura, bioloxía...; dicionarios, atlas, guías de viaxes, etc.), e 
seccións, ordenadas seguindo a clasificación da CDU, de historia, arte, bioloxía, filosofía, 
cultura clásica... Igualmente a biblioteca conta cunha pequena colección de cómics, así como 
cun fondo de DVDs, onde se poden atopar desde documentais de divulgación, até filmes 
clásicos, pasando por gravacións de representacións teatrais. Tamén hai unha sección para os 
temas locais, vencellados á vila das Pontes ou á comarca do Eume. 

En todo caso, os fondos da biblioteca van sendo ampliados ano a ano, e as suxestións de 
todos e todas sempre son benvidas. Para achegar as desideratas, contamos cunha caixa de 
correo na entrada da propia biblioteca, e un enderezo electrónico 
(biblio.moncho.valcarce@gmail.com), se ben a vía máis frecuente para facelas chegar é no 
punto de atención da propia biblioteca. 

Na biblioteca hai 6 postos informáticos con conexión a internet para todos os usuarios e 
usuarias que desexen traballar, ou enredar, neles. 

Todos aqueles docentes que o desexen poden empregar a biblioteca como un espazo en que 

impartir as aulas, sempre que o soliciten con antelación. Para alén dos fondos e dos postos 
informáticos, na biblioteca terá á súa disposición un computador portátil, un canon de vídeo e 
unha pantalla, por se fose de utilidade no desenvolvemento das diferentes actividades. 

Entre as diferentes iniciativas que se desenvolven na biblioteca, destaca o Club de Lectura, 
que xa vén funcionando durante os últimos cursos académicos. Todos e todas aquelas que o 
desexen poden participar nel, ben porque lles guste ler ou ben porque consideren que ler lles 
pode axudar. As reunións do Club de Lectura teñen lugar durante un dos recreos, e os seus 
participantes son convidados, gratuitamente, ao longo do curso a participar en diferentes 
actividades: espectáculos teatrais e musicais, encontros con autores, viaxes literarias... 
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AULAS DE INFORMÁTICA 

Para reservar as aulas de informática, o profesorado debe anotarse nos cadernos que para tal 
cousa se custodian en conserxería.  

Ademais das aulas Abalar, que só están dispoñíbles para os cursos de 1º e 2º da ESO que 
participa do programa Abalar, o centro dispón de dúas aulas de computadores abertos ao 
conxunto do profesorado. Ambas contan cuns vinte computadores con conexión a internet.  

Os computadores están conxelados. Se algún profesor necesitase instalar algún programa, 
debe facerllo saber ao/á coordinador/a TIC. Para evitar estragos, é moi importante que o 
alumnado non permaneza na aula en ausencia dun profesor.  

SALÓN DE ACTOS 

O salón de actos é o lugar destinado á realización de conferencias, festivais e outras 
actividades que supoñan reunir a unha cantidade elevada de alumnas/os. Así mesmo, cando 
o número de profesoras/es de garda fose insuficiente para atender ao alumnado nas aulas 
ordinarias, poderase agrupar nel aos estudantes.  

Cando o alumnado dun grupo sexa demasiado numeroso como para efectuar un exame na 
aula que lle correspondese, o exame terá prioridade sobre calquera outra actividade agás as 
gardas.  

En calquera caso, o profesor responsable deberá asegurarse de que as cadeiras quedan na 
mesma situación en que estaban cando entrou. Tamén evitará que o alumnado suba ao 
escenario.  

 


