
                                                             

 

PROTOCOLO DE USO DA BIBLIOTECA PARA O CURSO 2020-2021 

   A biblioteca do IES David Buján será este curso un espazo compartido para uso 

como sala de lectura e préstamo nos recreos e tamén como aula de Debuxo 

Artístico.  No primeiro caso rexerase polas seguintes normas: 

1.  A porta habitual da biblioteca será a entrada e a outra (ao lado do almacén) será 

a saída. 

2. Tanto nunha como na outra haberá xel hidroalcohólico para botar ao entrar e ao 

saír. 

3. Empregarase máscara en todo momento e respectarase a distancia de seguridade 

(1,5 metros). 

4. A biblioteca estará ventilada en todo momento.  As portas permanecerán abertas. 

5. O aforo da parte de lectura reducirase a 10 persoas, todas sentadas.  Só se poderá 

sentar nos postos de lectura habilitados para iso co seu correpondente sinal, que 

serán desinfectados pola persoa que os ocupase despois do seu uso.  Non se 

poden mover as cadeiras do seu sitio marcado.  

6. Non se poderán usar os ordenadores porque esa zona estará ocupada por 

cabaletes de debuxo. 

7. Na zona de lectura informal poderán sentarse un máximo de dúas persoas. 

8. Evitarase andar dun lado para o outro.  Escolleremos a actividade que queremos 

facer e cando rematemos marcharemos pola porta de saída.  Seguiremos as 

frechas ou indicacións  que haxa. 

9. Para o préstamo de libros farase una fila diante da mesa de administración con 

distancia de seguridade.  Se hai máis de tres persoas, as últimas deberán esperar 

no corredor gardando a correspondente distancia.  

10. Se non querermos coller ou devolver libros, senón ler, estudar ou utilizar os 

ordenadores, non quedaremos nesa fila, senón que seguiremos pola dereita ata o 

interior da biblioteca, seguindo  as liñas marcadas no chan.   

11. Os postos de lectura ocuparanse por orde de chegada.  

12. Non se poden manipular nin coller os libros e outros fondos das estanterías e 

expositores.  Se se quere algún, pediráselle ao profe encargado da biblioteca 

nese momento e devolveráselle a el ao rematar. 

13.  Os materiais empregados (tanto na biblioteca como se se levan para casa) ao 

devolvelos deixaranse nunha caixa habilitada, onde pasarán o seu correspondente 

período de desinfección/corentena. 
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14.  Aínda que préstamo seguirá sendo presencial, aconséllase que se solicite o 

material desexado escribindo un correo electrónico a 

bibliotecaa3p@iesdavidbujan.gal e poñendo no asunto a palabra PRÉSTAMO   
Indicarase o nome e curso (ou número de lector, se o sabe) e o título e autor do 

libro ou película. Avisaráselle de cando o pode vir recoller ou habilitarase outro 

sistema para facerllo chegar. Do mesmo xeito se solicitará a prórroga do 

préstamo, se é o caso. 

15.  Os profes do grupo da biblioteca ou os titores explicarán ao alumnado como 

saber se a nosa biblioteca ten un determinado libro, buscándoo no programa 

Meiga.  Este programa permite tamén, se se quixer, reservar un libro. 

16.  As propostas ou suxestións de compra de libros, pelis ou outro material 

enviaranse ao correo bibliotecaa3p@iesdavidbujan.gal, poñendo no asunto a 

palabra SUXESTIÓN, ou comunicaránselles directamente aos profes do grupo da 

biblioteca.  Este correo tamén se poderá empregar para preguntar calquera dúbida 

ou cuestión relacionada coa biblioteca. 

 

 

ANEXO SOBRE BIBLIOTECAS DE AULA E HORA DE LER 

 

As circunstancias deste curso impiden compartir material.  Iso afecta ás 

bibliotecas de aula e á Hora de Ler.  Aquí van unhas indicacións: 

 
1. A actividadde da Hora de Ler mantense no seu calendario habitual, pero 

reducindo a súa duración a 10/15 minutos como máximo. 

2. Os libros que hai nas aulas permanecerán no armario baixo chave.  Non se 

poderán utilizar, agás que melloren as condicións da pandemia e se relaxen as 

medidas de distancia e interacción na aula. 

3. Daráselles aos país e nais do alunado a instrucción de que na mochila dos seus 

fillos debe haber sempre un libro de lectura para utilizar na Hora de Ler. 

4. De todas maneiras, os profes insistirémoslle ao alumnado para que traían da casa 

un libro para ler nesta actividade.  Tamén se aconsella que os profes leven o seu 

propio libro e lle lean ao alumnado ou proxecten alguna lectura na pantalla. 
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