
 

 

IES O Ribeiro (Ribadavia, Ourense)

Liñas prioritarias de actuación na bibl

 

1. Organización e xestión 

Unha vez que asumimos a imposibilidade técnica de poder traballar en rede cos 

ordenadores das dúas bibliotecas do 

separados varios quilómetros,

a coordinación entre as dúas salas de biblioteca

completar o expurgo da bibliote

MEIGA dos seus fondos e mellorar a portabilidade e circulación de exemplares

usuarios de ambos edificios.Asemade, tentarase reconstruír o equipo

biblioteca, mermado pola implantación da L

optativas...).  

Tamén,trala recente fusión co Tomás de Lemos seguiremos catalogando os fondos 

que proveñen do anterior centro e integraremos pouco a pouco ó profesorado voluntario 

e abriremos a biblioteca a outros estamen

poido facer. 

 

 

2. Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, integración no tratamento 

do currículo e contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento das 

competencias básicas do alumnado

Afondar na colaboración cos ciclos formativos de formación profesional que se 

imparten no edificio Abrente, en especial cos máis recentes de elaboración de aceites de 

oliva e viños, orientándoos, como ao resto do alumnado do centro, na consulta OPAC e 

no servizo de préstamo e atendendo 

IES O Ribeiro (Ribadavia, Ourense) 

Liñas prioritarias de actuación na biblioteca escolar para o curso 2020

 

Unha vez que asumimos a imposibilidade técnica de poder traballar en rede cos 

ordenadores das dúas bibliotecas do actual IES O Ribeiro, situadas en dous edificios 

separados varios quilómetros, a liña de actuación pasa arestora por mellorar a eficacia e 

a coordinación entre as dúas salas de biblioteca. Como parte deste proceso, tentarase 

completar o expurgo da biblioteca do antigo IES Abrente, avanzar na catalogación 

e mellorar a portabilidade e circulación de exemplares

os edificios.Asemade, tentarase reconstruír o equipo

pola implantación da LOMCE (traslados, abano de materias 

Tamén,trala recente fusión co Tomás de Lemos seguiremos catalogando os fondos 

que proveñen do anterior centro e integraremos pouco a pouco ó profesorado voluntario 

e abriremos a biblioteca a outros estamentos como a ANPA que ata o de agora non se 

Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, integración no tratamento 

do currículo e contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento das 

competencias básicas do alumnado 

na colaboración cos ciclos formativos de formación profesional que se 

imparten no edificio Abrente, en especial cos máis recentes de elaboración de aceites de 

, orientándoos, como ao resto do alumnado do centro, na consulta OPAC e 

atendendo suxestións para a renovación de fondos.
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ca escolar para o curso 2020-2021 

Unha vez que asumimos a imposibilidade técnica de poder traballar en rede cos 

actual IES O Ribeiro, situadas en dous edificios 

a liña de actuación pasa arestora por mellorar a eficacia e 

Como parte deste proceso, tentarase 

, avanzar na catalogación 

e mellorar a portabilidade e circulación de exemplares entre os 

os edificios.Asemade, tentarase reconstruír o equipo humano de 

bano de materias 

Tamén,trala recente fusión co Tomás de Lemos seguiremos catalogando os fondos 

que proveñen do anterior centro e integraremos pouco a pouco ó profesorado voluntario 

tos como a ANPA que ata o de agora non se 

Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, integración no tratamento 

do currículo e contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento das 

na colaboración cos ciclos formativos de formación profesional que se 

imparten no edificio Abrente, en especial cos máis recentes de elaboración de aceites de 

, orientándoos, como ao resto do alumnado do centro, na consulta OPAC e 

óns para a renovación de fondos. 



 

 

Ensaiar estratexias de alfabetización múltiple no ronsel das xa inici

derradeiros (p.ex. os booktrailers

percorrido, como a colaboración co EDL do centro e o departamento de Educación 

Plástica e Visual. 

Continuar na divulgación ao conxunto da comunidade educativa das iniciativas de 

dinamización ideadas e coordinadas polo equipo de biblioteca. Para tal fin adquiriuse 

unha troqueladora de papel (para o traballo de cartelería) e un expositor horizontal con 

rodas que poida emprazarse en espazos comúns

3. En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia 

informacional  

Planificaremos unha nova

voluntariado coas normas básicas de uso da biblioteca:

-Lavar as mans 

-Manter a distancia de seguridade

-Solicitar os materiais 

-Manipular só os recursos necesarios

-Utilizar os postos habilitados

-Seguir os circuitos de circulación establecidos

 

Avanzar no proceso de inclu

básico no tratamento da información e na mellora da competencia informacional do 

alumnado. O proceso incluirá mellorar a operatividade das unidades informáticas 

biblioteca, procurando que se detecten e resolvan de maneira máis rápida e eficaz 

posibles avarías ou desaxustes nos equipos. Asemade, procurarase afondar  na 

Ensaiar estratexias de alfabetización múltiple no ronsel das xa inici

booktrailersde Literatura Española) ou aqueloutras con máis 

colaboración co EDL do centro e o departamento de Educación 

Continuar na divulgación ao conxunto da comunidade educativa das iniciativas de 

dinamización ideadas e coordinadas polo equipo de biblioteca. Para tal fin adquiriuse 

troqueladora de papel (para o traballo de cartelería) e un expositor horizontal con 

rodas que poida emprazarse en espazos comúns. 

3. En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia 

unha nova formación de usuarios implicando ó alumnado 

voluntariado coas normas básicas de uso da biblioteca: 

Manter a distancia de seguridade 

Manipular só os recursos necesarios 

Utilizar os postos habilitados 

circulación establecidos 

Avanzar no proceso de inclusión da biblioteca e as súas actividades como elemento 

no tratamento da información e na mellora da competencia informacional do 

alumnado. O proceso incluirá mellorar a operatividade das unidades informáticas 

biblioteca, procurando que se detecten e resolvan de maneira máis rápida e eficaz 

ou desaxustes nos equipos. Asemade, procurarase afondar  na 

 

2 

Ensaiar estratexias de alfabetización múltiple no ronsel das xa iniciadas nos cursos 

de Literatura Española) ou aqueloutras con máis 

colaboración co EDL do centro e o departamento de Educación 

Continuar na divulgación ao conxunto da comunidade educativa das iniciativas de 

dinamización ideadas e coordinadas polo equipo de biblioteca. Para tal fin adquiriuse 

troqueladora de papel (para o traballo de cartelería) e un expositor horizontal con 

3. En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia 

implicando ó alumnado 

a biblioteca e as súas actividades como elemento 

no tratamento da información e na mellora da competencia informacional do 

alumnado. O proceso incluirá mellorar a operatividade das unidades informáticas da 

biblioteca, procurando que se detecten e resolvan de maneira máis rápida e eficaz 

ou desaxustes nos equipos. Asemade, procurarase afondar  na 



 

 

colaboración co profesorado de linguas (galega, castelá, inglesa, francesa, portuguesa) e 

tamén cos de materias de ciencias.

No derradeiro curso fixemos un esforzo na 

os equipos informáticos contando na actualidade con 8 equipos informáticos que están a 

disposición do alumnado. 

No vindeiro curso intentaremos crear de novo 

despois de superar os pequenos atrancos do c

clube de lecrtura “Maquiáns”

profesor Marcos de Mendiguren.

 

 

4. Fomento da lectura e desenvolvemento do proxecto lector de centro

Parece preciso profundizar

lúdicas ou plásticas. Cómpre, asemade, revisar e actualizar o proxecto lector de centro á 

luz dos novos requirimentos académicos e curriculares derivados da aplicación 

anticipada da LOMCE na comun

presenza de creacións propias do alumnado nas entradas do blog da biblioteca 

(onovotobo) e avanzar no deseño e desenvolvemento de producións ao estilo dos arriba 

mentados booktrailers de Literatura Española

Por outra banda, a biblioteca escolar consta nas Normas de Organización e 

Funcionamento, no Proxecto Educativo e no Plan Lector do centro. Ademais, a 

Programación Xeral Anual contén o Plan anual de lectura, que concreta cada curso o 

Plan lector, e a Programación anual da Bi

espazo de aprendizaxe a cotío, e non só en días marcados; nalgunhas ocasións é o 

espazo elixido polo profesorado para desenvolver actividades de comprensión lectora ou 

educación informacional, e 

 

colaboración co profesorado de linguas (galega, castelá, inglesa, francesa, portuguesa) e 

tamén cos de materias de ciencias. 

No derradeiro curso fixemos un esforzo na formación de usuarios e tamé

ticos contando na actualidade con 8 equipos informáticos que están a 

No vindeiro curso intentaremos crear de novo os clubs de lectura que no presente curso 

despois de superar os pequenos atrancos do curso pasado, fomos capaces de organizar o 

“Maquiáns”e foi moi positiva esta experiencia levada a cabo polo 

profesor Marcos de Mendiguren. 

4. Fomento da lectura e desenvolvemento do proxecto lector de centro

Parece preciso profundizar nas actividades de fomento da lectura e manter outras 

Cómpre, asemade, revisar e actualizar o proxecto lector de centro á 

luz dos novos requirimentos académicos e curriculares derivados da aplicación 

anticipada da LOMCE na comunidade autónoma de Galicia. Intentarase reforzar a 

presenza de creacións propias do alumnado nas entradas do blog da biblioteca 

e avanzar no deseño e desenvolvemento de producións ao estilo dos arriba 

booktrailers de Literatura Española. 

biblioteca escolar consta nas Normas de Organización e 

Funcionamento, no Proxecto Educativo e no Plan Lector do centro. Ademais, a 

Programación Xeral Anual contén o Plan anual de lectura, que concreta cada curso o 

Plan lector, e a Programación anual da Biblioteca. A Biblioteca escolar utilízase como 

espazo de aprendizaxe a cotío, e non só en días marcados; nalgunhas ocasións é o 

polo profesorado para desenvolver actividades de comprensión lectora ou 

educación informacional, e impártese na sala de biblioteca a materia de Xadrez.
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colaboración co profesorado de linguas (galega, castelá, inglesa, francesa, portuguesa) e 

e tamén melloramos 

ticos contando na actualidade con 8 equipos informáticos que están a 

que no presente curso 

urso pasado, fomos capaces de organizar o 

esta experiencia levada a cabo polo 

4. Fomento da lectura e desenvolvemento do proxecto lector de centro 

e manter outras máis 

Cómpre, asemade, revisar e actualizar o proxecto lector de centro á 

luz dos novos requirimentos académicos e curriculares derivados da aplicación 

idade autónoma de Galicia. Intentarase reforzar a 

presenza de creacións propias do alumnado nas entradas do blog da biblioteca 

e avanzar no deseño e desenvolvemento de producións ao estilo dos arriba 

biblioteca escolar consta nas Normas de Organización e 

Funcionamento, no Proxecto Educativo e no Plan Lector do centro. Ademais, a 

Programación Xeral Anual contén o Plan anual de lectura, que concreta cada curso o 

blioteca. A Biblioteca escolar utilízase como 

espazo de aprendizaxe a cotío, e non só en días marcados; nalgunhas ocasións é o 

polo profesorado para desenvolver actividades de comprensión lectora ou 

la de biblioteca a materia de Xadrez. 



 

 

5. Avanzando cara a unha biblioteca inclusiva

O espazo da biblioteca no edificio O Ribeiro opera desde hai anos como espazo 

privilexiado de reunión nos recreos para os alumnos e alumnas que se incorporan en 1º 

de ESO. En especial aqueles con algún problema de relación atopan no silencio da 

biblioteca un acubillo en que se refuxiaren lendo a prensa ou consultando nos 

ordenadores. Desde o equipo intentaremos reconducir esta realidade con actividades de 

integración referenciadas na competencia lectora. 

sección de reforzo educativo aloxada na sala da biblioteca do edificio O Ribeiro.

Neste curso, debido a fusión co CPI Tomás de Lemos, recibimos moitos 

exemplares de libros que viñeron cos alumnos da ESO, o que fixo que aumentase o 

número de exemplares de lectura.

Ó longo deste curso fomos catalogando e poñendo a disposición do alumnados 

estes libros co que aumentou os fondos da nosa biblioteca.

Unha liña de actuación que vimos traballando con éxito hai uns anos é a de 

adquirir moitos exemplares das novelas de lectura das mater

(nomeadamente galega e castelá)

usados nas cidades de Vigo e Ourense 

cos que incrementar a oferta de libros de préstamo. Esta iniciativa tense

especialmente útil entre os nosos

que acudir para coller uns libros que resultan bastante caros para moitos deles nunha 

comarca coma a do Ribeiro que padece de maneira especialmente severa

crise. Nesta liña, agardamos poder

préstamo (DVD de películas e documentais) que melloramos o curso pasado coa 

adquisición de máis de 150 películas nun destes establecementos de segunda

Esperamos asimesmo continuar como ata agora co labor de adquisición de novidades 

editoriais para aqueles lectores máis informados e curiosos. E iso inclúe a membros do 

claustro e tamén do resto da comunidade educativa 

se achegan a nós con suxestións.

único espazo habilitado para a consulta en internet durante os recreos e conserva 

operativa unha impresora para o alumnado poder imprimir traballos escolares.

Avanzando cara a unha biblioteca inclusiva 

espazo da biblioteca no edificio O Ribeiro opera desde hai anos como espazo 

privilexiado de reunión nos recreos para os alumnos e alumnas que se incorporan en 1º 

de ESO. En especial aqueles con algún problema de relación atopan no silencio da 

n acubillo en que se refuxiaren lendo a prensa ou consultando nos 

Desde o equipo intentaremos reconducir esta realidade con actividades de 

integración referenciadas na competencia lectora. Igualmente, seguirase atendendo a 

ducativo aloxada na sala da biblioteca do edificio O Ribeiro.

Neste curso, debido a fusión co CPI Tomás de Lemos, recibimos moitos 

exemplares de libros que viñeron cos alumnos da ESO, o que fixo que aumentase o 

número de exemplares de lectura. 

e curso fomos catalogando e poñendo a disposición do alumnados 

estes libros co que aumentou os fondos da nosa biblioteca. 

Unha liña de actuación que vimos traballando con éxito hai uns anos é a de 

adquirir moitos exemplares das novelas de lectura das materias de Literatura

(nomeadamente galega e castelá), acudindo para iso a chambos e tendas de libros 

nas cidades de Vigo e Ourense para facer provisión de exemplares en bo estado 

cos que incrementar a oferta de libros de préstamo. Esta iniciativa tense

útil entre os nosos alumnos e alumnas, que ven na biblioteca un lugar ao 

que acudir para coller uns libros que resultan bastante caros para moitos deles nunha 

comarca coma a do Ribeiro que padece de maneira especialmente severa

Nesta liña, agardamos poder completar a oferta de material audiovisual en 

préstamo (DVD de películas e documentais) que melloramos o curso pasado coa 

adquisición de máis de 150 películas nun destes establecementos de segunda

ramos asimesmo continuar como ata agora co labor de adquisición de novidades 

editoriais para aqueles lectores máis informados e curiosos. E iso inclúe a membros do 

claustro e tamén do resto da comunidade educativa –nais do Consello Escolar, p

hegan a nós con suxestións.Ao mesmo tempo, a sala de biblioteca continúa a ser o 

único espazo habilitado para a consulta en internet durante os recreos e conserva 

operativa unha impresora para o alumnado poder imprimir traballos escolares.
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espazo da biblioteca no edificio O Ribeiro opera desde hai anos como espazo 

privilexiado de reunión nos recreos para os alumnos e alumnas que se incorporan en 1º 

de ESO. En especial aqueles con algún problema de relación atopan no silencio da 

n acubillo en que se refuxiaren lendo a prensa ou consultando nos 

Desde o equipo intentaremos reconducir esta realidade con actividades de 

Igualmente, seguirase atendendo a 

ducativo aloxada na sala da biblioteca do edificio O Ribeiro. 

Neste curso, debido a fusión co CPI Tomás de Lemos, recibimos moitos 

exemplares de libros que viñeron cos alumnos da ESO, o que fixo que aumentase o 

e curso fomos catalogando e poñendo a disposición do alumnados 

Unha liña de actuación que vimos traballando con éxito hai uns anos é a de 

ias de Literatura 

tendas de libros 

para facer provisión de exemplares en bo estado 

cos que incrementar a oferta de libros de préstamo. Esta iniciativa tense revelado como 

alumnos e alumnas, que ven na biblioteca un lugar ao 

que acudir para coller uns libros que resultan bastante caros para moitos deles nunha 

comarca coma a do Ribeiro que padece de maneira especialmente severa os efectos da 

completar a oferta de material audiovisual en 

préstamo (DVD de películas e documentais) que melloramos o curso pasado coa 

adquisición de máis de 150 películas nun destes establecementos de segunda man. 

ramos asimesmo continuar como ata agora co labor de adquisición de novidades 

editoriais para aqueles lectores máis informados e curiosos. E iso inclúe a membros do 

nais do Consello Escolar, p.e.‒ que 

Ao mesmo tempo, a sala de biblioteca continúa a ser o 

único espazo habilitado para a consulta en internet durante os recreos e conserva 

operativa unha impresora para o alumnado poder imprimir traballos escolares. 



 

 

 

6. Outras actuacións 

Mobilizar e informar, a biblioteca pódese e débese usar

Manter o sentido da”biblioteca, viveiro de cidadania

comunidade e traballo grupal(aínda na distancia)

Reforzar o traballo das competencias 

Reforzar o traballo cos medios de comunicación

Ofertar os recursos tecnoloxicos

Difundir recursos e contidos, a través dos 

autoria e a protección de datos.

Vamos tamén aproveitar esta oportunidade para facer a nosa biblioteca máis sustentable 

e accesible: 

-Eliminando os plásticos e deixando de forrar os libros(o plástico aumenta o período de 

corentena).Evitaremos tamén no posible o uso de cintas plásticas ou 

Eliminaremos na medida do posible o papel na publicación de normas, trípticos

editando vídeos ou audios. 

Entra dentro das nosas liñas de actuación reordenar o emprazamento dalgúns fondos, 

tanto algunha vella enciclopedia que aínda se pode atopar 

desde hai anos unha demanda sobre ela ata algúns grupos específicos de libros (por 

caso, os cómics ou os libros da sección de economía).

7. Criterios e procecedementos de avaliación

As reunións ordinarias 

para reflexionar sobre o que xa se fixo en relación aos obxectivos marcados para o 

período (normalmente trimestral) en relación aos logros acadados e aos aspectos a 

a biblioteca pódese e débese usar 

biblioteca, viveiro de cidadania” seguir mantendo contacto coa 

comunidade e traballo grupal(aínda na distancia) 

Reforzar o traballo das competencias ALFIN e AMI 

medios de comunicación e a identificación das noticias falsas

recursos tecnoloxicos ó alumnado que o precise 

Difundir recursos e contidos, a través dos blogs e webs respetando os dereitos de 

autoria e a protección de datos. 

tamén aproveitar esta oportunidade para facer a nosa biblioteca máis sustentable 

Eliminando os plásticos e deixando de forrar os libros(o plástico aumenta o período de 

corentena).Evitaremos tamén no posible o uso de cintas plásticas ou vinilos.

Eliminaremos na medida do posible o papel na publicación de normas, trípticos

 

liñas de actuación reordenar o emprazamento dalgúns fondos, 

tanto algunha vella enciclopedia que aínda se pode atopar por algún andel sen que exista 

desde hai anos unha demanda sobre ela ata algúns grupos específicos de libros (por 

caso, os cómics ou os libros da sección de economía). 

Criterios e procecedementos de avaliación 

ordinarias do grupo de biblioteca serven ao tempo para planificar e 

para reflexionar sobre o que xa se fixo en relación aos obxectivos marcados para o 

período (normalmente trimestral) en relación aos logros acadados e aos aspectos a 
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” seguir mantendo contacto coa 

e a identificación das noticias falsas 

respetando os dereitos de 

tamén aproveitar esta oportunidade para facer a nosa biblioteca máis sustentable 

Eliminando os plásticos e deixando de forrar os libros(o plástico aumenta o período de 

vinilos. 

Eliminaremos na medida do posible o papel na publicación de normas, trípticos… 

liñas de actuación reordenar o emprazamento dalgúns fondos, 

por algún andel sen que exista 

desde hai anos unha demanda sobre ela ata algúns grupos específicos de libros (por 

o tempo para planificar e 

para reflexionar sobre o que xa se fixo en relación aos obxectivos marcados para o 

período (normalmente trimestral) en relación aos logros acadados e aos aspectos a 



 

 

mellorar no futuro, en especial aqueles relati

preparación da actividade, o número real de alumnos aos que se chegou e o grao de 

consecución dos obxectivos perseguidos así como o grao de satisfacción dos 

participantes. Sobre os aspectos que deben ser mellorados q

que se acaden para implementacións futuras. Instrumentos de avaliación serán tamén o 

propio Plan Anual de Lectura e a Programación Anual de Biblioteca.

 

 

8.- Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar.E

de apoio,horario previsto. 

 Jesús Angel Seoane Montero, vicedirector, seguirá no vindeiro curso escolar 
2020/21  como coordinador da biblioteca
 

Este curso escolar 2020
vímonos obligados a modificar 
profesorado que colaboraba na biblioteca deixou de ter horario lectivo para adficar a 
biblioteca. 

Para este curso, só dispoñemos de horario de biblioteca os seguintes 
profesores: 

-Jesús Angel Seoane Monter
-Mª Montserrat Gonzá
  
O labor que tratamos de desem

departamentos para facilitarlle os 
lectura.Serán os departamento

Os carnés de usuario de biblioteca mantéñense os doutros cursos só se van a 
crear os de 1º da ESO que se incorporan novos este curso.
  
O horario doutros cursos vese modificado porque a biblioteca funciona como aula  de 
1º BACHARELATO debido a que foi necesario habilitar espacios grandes para os 
alumnos. Reservamos un espazo paras as xestións administrativas.
 

O préstamo ao alumnado este curso vese condicionado polo feito de que non 

dispoñemos da biblioteca como espacio

profesorado nin dos dous recreos que tiñamos ata o de agora.

 

, en especial aqueles relativos á implicación interdepartamental na 

preparación da actividade, o número real de alumnos aos que se chegou e o grao de 

consecución dos obxectivos perseguidos así como o grao de satisfacción dos 

. Sobre os aspectos que deben ser mellorados quedará rexistro dos acordos 

que se acaden para implementacións futuras. Instrumentos de avaliación serán tamén o 

propio Plan Anual de Lectura e a Programación Anual de Biblioteca. 

Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar.E

 

Jesús Angel Seoane Montero, vicedirector, seguirá no vindeiro curso escolar 
como coordinador da biblioteca. 

Este curso escolar 2020-21 naceu condicionado pola pandemia do COV 19 e 
vímonos obligados a modificar as aulas incluida a biblioteca do centro e tamén o 
profesorado que colaboraba na biblioteca deixou de ter horario lectivo para adficar a 

Para este curso, só dispoñemos de horario de biblioteca os seguintes 

Jesús Angel Seoane Montero(coordinador). Unha hora. 
Mª Montserrat González Pérez.  Cuatro horas. 

O labor que tratamos de desempeñar consiste en poñernos a disposición  dos 
departamentos para facilitarlle os libros que están propostos como libros de 
lectura.Serán os departamentos os que xestionen o préstamo. 

Os carnés de usuario de biblioteca mantéñense os doutros cursos só se van a 
crear os de 1º da ESO que se incorporan novos este curso. 

doutros cursos vese modificado porque a biblioteca funciona como aula  de 
CHARELATO debido a que foi necesario habilitar espacios grandes para os 

alumnos. Reservamos un espazo paras as xestións administrativas. 

O préstamo ao alumnado este curso vese condicionado polo feito de que non 

dispoñemos da biblioteca como espacio habilitado e tampouco dispoñemos de 

profesorado nin dos dous recreos que tiñamos ata o de agora. 
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vos á implicación interdepartamental na 

preparación da actividade, o número real de alumnos aos que se chegou e o grao de 

consecución dos obxectivos perseguidos así como o grao de satisfacción dos 

uedará rexistro dos acordos 

que se acaden para implementacións futuras. Instrumentos de avaliación serán tamén o 

Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar.Equipo 

Jesús Angel Seoane Montero, vicedirector, seguirá no vindeiro curso escolar  

condicionado pola pandemia do COV 19 e 
as aulas incluida a biblioteca do centro e tamén o 

profesorado que colaboraba na biblioteca deixou de ter horario lectivo para adficar a 

Para este curso, só dispoñemos de horario de biblioteca os seguintes 

peñar consiste en poñernos a disposición  dos 
están propostos como libros de 

Os carnés de usuario de biblioteca mantéñense os doutros cursos só se van a 

doutros cursos vese modificado porque a biblioteca funciona como aula  de 
CHARELATO debido a que foi necesario habilitar espacios grandes para os 

O préstamo ao alumnado este curso vese condicionado polo feito de que non 

habilitado e tampouco dispoñemos de 



 

 

9.-Revista escolar do IES O RIBEIRO.

Como remate final de curso, recollemos nunha revista escolar todas as actividades que 

facemos ó longo do curso.Este curs

pero o vindeiro curso seguiremos traballando coma nos derradeiros cursos nesta 

actividade que tanto lles gusta ós alumnos e ó equipo docente implicado. 

 

 

 

Revista escolar do IES O RIBEIRO. 

Como remate final de curso, recollemos nunha revista escolar todas as actividades que 

acemos ó longo do curso.Este curso foinos imposible debido ó COV-19 editar a revista 

pero o vindeiro curso seguiremos traballando coma nos derradeiros cursos nesta 

actividade que tanto lles gusta ós alumnos e ó equipo docente implicado. 

 

7 

Como remate final de curso, recollemos nunha revista escolar todas as actividades que 

19 editar a revista 

pero o vindeiro curso seguiremos traballando coma nos derradeiros cursos nesta 

actividade que tanto lles gusta ós alumnos e ó equipo docente implicado.  


