O Club Lector ou como debatir sobre
lecturas moi diversas
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Organizando actividades moi dispares e
colaborando noutras do centro escolar

“A biblioteca escolar
proporciona información e ideas
que son fundamentais para
desenvolverse con éxito na
sociedade contemporánea,
baseada na información e no
coñecemento. A biblioteca
escolar dota aos estudantes dos
instrumentos que lles permitirán
aprender ao longo de toda a súa
vida e desenvolver a súa
imaxinación, facendo posible
que cheguen a ser cidadáns
responsables.”
(Manifesto da Biblioteca Escolar
UNESCO/IFLA)

BIBLIOTECA

Ofertando información AMI E ALFIN, adaptada
ás actuais normas anti COVID-19

:

http://biblioxograr.wordpress.com/

Para atopar libros, ler revistas, buscar en

dicionarios ou en enciclopedias, coller
películas, aproveitar os xogos didácticos,
descubrir os libros electrónicos, escoitar
música de forma relaxada, acceder a
Internet, estudar, etc.
Este é o lugar
axeitado. Pero tamén ofertamos compaña,
amizade, consellos, aventuras e actividades
ben diversas e interesantes.

•

•

Queremos

que formedes parte do
proxecto, axudándonos con suxestións,
colaborando coas propostas, apuntándovos
aos concursos e ás actividades. Entre todos
faremos unha biblioteca viva, moderna e
participativa.

Aquí

tedes como facelo, do que vos
podemos propor e o xeito de como
podemos entre todos contribuír á educación
do século XXI, participando nunhas
actividades da Comunidade Escolar e
organizadas desde esta Biblioteca.

Descobre

a Biblioteca do Xograr, este
paraíso noso e voso. AGARDÁMOSTE!!!

Fondos mercados
coas achegas
económicas do Plan
de Mellora de
Bibliotecas

•

•

Biblioteca inclusiva

•
•

QUE SE OFERTA?
PRÉSTAMO. De cada un dos preto de
11.500
volumes
catalogados:
libros,
dicionarios, enciclopedias, cómics, revistas,
CDs, DVDs, libros electrónicos etc.
ASESORAMENTO. Un grupo de profesores
e profesoras forman o equipo da Biblioteca.

Realizan o préstamo e devolución,
organizan actividades, atenden ás consultas
buscan información, recomendan lecturas
axeitadas, etc.
INTEGRACIÓN
NA
REDE
DE
BIBLIOTECAS DE GALICIA. Grazas ao
programa “Meiga”, calquera usuario pode
acceder ao catálogo desde Internet.
INFORMACIÓN PARA PAIS E NAIS. Na
biblioteca, grazas á colaboración do
Departamento de Orientación, dispoñemos
dunha
“Biblioteca
inclusiva”
con
coleccións
diversas
sobre
temáticas
específicas propias dos adolescentes e da
educación en valores. Tratan sobre temas
tan dispares como as emocións e os
sentimentos, o alcohol, a adición ás novas
tecnoloxías, a sexualidade, a autoestima, a
depresión, o acoso escolar, a convivencia,
as técnicas de estudo, etc. Igualmente pais
e nais dispoñen dun espazo chamado
“curruncho de pais e nais” onde atoparán
variadas lecturas apropiadas.

•
•

QUE SE FAI?
Visitas guiadas. Dirixidas ao alumnado
recén chegado ao centro para coñecer as
instalacións e o seu funcionamento.
Conmemoracións. Días como o da Saúde
Biblioteca, Muller, Radio, Poesía, Teatro,
Letras Galegas, Libro, Diversidade etc.
conmemóranse a través de actividades e
propostas moi variadas pensadas para
todos os cursos.
Concursos. Sobre aspectos moi dispares,
buscando a participación do alumnado dos
diversos niveis existentes.
Información. A través dos taboleiros
exteriores, marcadores dixitais, monitores,
redes sociais, web, blogs,Radio Xograr, etc.

•
•

•

•

•

Prensa. Posibilidade de lectura de xornais e
revistas, ben na propia biblioteca ben no
“curruncho de prensa” exterior.
Xogos didácticos. Permitindo que o
alumnado, nos tempos de lecer xogue ao
xadrez, parchís, damas, xogos que
estimulan moitas facetas diversas.
Internet. Seis ordenadores portátiles para
busca en Internet de materiais educativos,
participación
en
actividades
on-line,
realización de traballos para a aula,
consulta de prensa en linguas diversas etc.
Música. Unha mini-cadea con radio,
cassette, cd, mp3, outros soportes, permite
escoitar música de forma relaxada dispondo
dos pertinentes auriculares.
Club Lector. Lecturas trimestrais en común
dun libro escollido. Igualmente Club Lector
On Line Adultos, pensado para pais, nais,
profesorado, persoal non docente etc.

PRÉSTAMOS A DOMICILIO

Os préstamos e devolucións realízanse no horario
de recreo, entre luns e venres, é dicir, de 11h10 a
11h35 (os venres ata as 11h45). É necesario
identificarse co número de DNI ou co número do
carné da Biblioteca. O préstamo é persoal e non
se pode facer en nome doutra persoa.
Tipo de fondo
Libros en xeral
Libros de
lectura obrigatoria
DVDs ou CDs
Libros
electrónicos(1)

Maximo / Tempo
Tres exemplares
Dúas semanas
Un exemplar
Unha semana
Tres
Unha semana
Un
Dúas semanas

Renovación
Unha
Non se
renova
Non se
renova
Unha

(1) É necesario unha autorización asinada polo
pai ou nai e polo alumno/a, válida para todo a
súa estancia no noso centro escolar.

Non devolver os exemplares no prazo
establecido tradúcese en días sen poder
usar o préstamo a domicilio.

