HORARIOS
INFANTIL
LUNS

MÉRCORES

BIBLIOTECA ESCOLAR

PRIMARIA

3 anos

LUNS

3ªh.

5º

5 anos

MARTES

3ªh.

2º

4ºh.

3ºA

MÉRCORES

3ªh.

3º B

XOVES

3ªh.

1º

4ºh.

6º

3ªh.

4º

4 anos

VENRES

BiblioSolanas

RECORDA
* Os materiais son de todos e de todas,
debes coidalos.

* No caso de perda ou deterioro débese
repor co mesmo ou similar.

* Se tes algunha dúbida, pregunta

ás mestras responsables da biblioteca

CEIP PLURILINGÜE AS SOLANAS
NICOLÁS GUTIÉRREZ CAMPO - A Guarda

http://biblioceipsolanas.blogspot.com/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsolanas/
https://www.facebook.com/bibliosolanas

SERVIZOS ADAPTADOS
OS TEMPOS COVID
✔ Empréstitos nos días marcados con quendas por curso.
✔ Animación á lectura dunhas aulas a outras vía Skype.
✔ Autores online
✔ Empréstito a alumnado de Infantil e Primaria.
✔ Educación documental.
✔ Novo proxecto: “Lendas e misterios de Galicia”.
✔ Clube de lectura de nais e pais vía telemática.
✔ Clube de lectura de 6º os venres na hora de ler
✔ Buzón de suxestións no corredor da biblioteca.
✔ Exposicións temáticas e de novidades.
✔ Itinerarios Lectores.

NORMAS
Á entrada hixienizarán as mans con xel hidroalcohólico
* É obrigatorio o uso da mascarilla.
* A circulación pola biblioteca está sinalizada con flechas
no chan co percorrido de entrada, xestión e saída.
* Hai dúas portas, unha será de entrada e outra de saída,
sinalizadas con carteis
* O aforo máximo será de 6 persoas, garantindo a
distancia de seguridade.
* O préstamo de Infantil será no seu edificio
* O préstamo en Primaria levaráse a cabo nas 3ª e 4 ª hora
do horarios.
* Altérnanse os días en aqueles niveis que poden usar a
mesma cor de préstamo, para que os fondos estén sen
manipular a lo menos 48 horas.
* Acudirán á biblioteca por grupos de 3 para o préstamo
contando coa presenza dun compoñente do equipo da

✔ Pasaporte Lector.
✔ Aniversarios da biblio: conta o teu conto + agasallo.

NOVIDADES

biblioteca.
* Ampliamos o préstamo de fondos por alumn@ a 3
mantendo a duración de 15 días.

* Recuncho “Maker”

* Contamos con 7 caixas de devolucións: unha para cada

* Robótica

CDs, todas elas sinalizadas por cursos.

* Impresora 3D

titoría de Primaria máis outra exclusiva para os DVDs e
* Infantil contará no seu edificio cunha estantería cos
seus libros organizados para o empréstito.

