
A BIBLIOTECA 
INFORMACIÓN PARA SER MANEXADA NAS HORAS DE TITORÍA

QUE É A BIBLIOTECA?

Un recurso fundamental no centro a disposición do alumnado que lles permite:
• Buscar información para realizar traballos académicos.
• Dispoñer de obras literarias das recomendadas polo profesorado nas aulas.
• Dispoñer de lecturas adecuadas ao gusto de cada un coa  posibilidade de que o 

alumnado faga suxestións de compra (para levar á casa en préstamo por un 
período de quince días).

• Dispoñer de banda deseñada
• Dispoñer de prensa diaria e revistas divulgativas para consulta na sala ou 

traballo na aulatraballo na aula
• Dispoñer de películas (vídeo ou DVD) en préstamo durante a fin de semana
• Acceso a Internet, con ordenadores ou mediante WiFi.
• Traballar nos recreos.
• Dispoñer de xogos de mesa.
• Gozar dun espazo especial para cine, concertos, teatro e actos culturais.

COMO ESTÁ ORGANIZADO O FONDO DOCUMENTAL?

A cada gran parcela do saber asígnaselle un número de 0 a 9 e, dentro de cada 
división, efectúanse divisións sucesivas (outra vez de 0 a 9) para ir designando as 
diferentes ramas dentro de cada ámbito de estudo. Isto constitúe a CDU 
(Clasificación Decimal Universal), usada en toda as bibliotecas. Dispoñemos deste 
material informativo na páxina do Plan Anual de Lectura (accesible desde a web 
do centro/biblioteca:



COMO HAI QUE USAR A BIBLIOTECA?

• Recordade que o acceso aos andeis é libre, porque os armarios non están 
pechados con chave e podedes botarlle unha ollada aos libros antes de 
decidirdes o que queredes consultar ou o que vos gustaría ler, pero, en calquera 
caso, o profesorado das diversas materias podemos orientarvos sobre o que 
necesitades. Non dubidedes en preguntar. 

• Podedes usar a biblioteca NOS RECREOS ou nas actividades que decida o 
profesorado que vos acompaña. Non é un lugar para ir nas gardas nin nas 
horas de clase. Prestade atención ao horario que figura na porta.

• As tardes dos MARTES, MÉRCORES E XOVES a biblioteca está aberta de 
15,30 a 18,00.

• Nos recreos imos á biblioteca por distintos motivos, polo que debemos ocupar 
zonas diferentes.

Tedes unha zona de lectura distendida ao fondo da sala (a dos sofás) preto 
do revisteiro. Os sofás non son para estomballarse a durmir, xogar cos 
compañeiros ou ligar (aínda que eses sexan os seus usos máis estendidos); 
foron pensados para que ler un xornal, unha revista, un cómic, unha novela... 
Lectura distendida non quere dicir “ruidosa”.

Tedes unha zona de traballo e investigación nas mesas, que vos permite Tedes unha zona de traballo e investigación nas mesas, que vos permite 
traballar individualmente ou por grupos. Lembrade que a biblioteca, calquera 
biblioteca, é un lugar no que é preciso gardar silencio. Non se comprende 
que veñades á biblioteca no recreo a armar balbordo, porque nada vos 
impide facer iso mesmo no patio ou na cafetería.

Tedes unha zona de acceso a Internet con seis postos aos que non hai que 
chegar en tropel nin pelexar por eles. Foron pensados para permitiren a 
navegación na rede a aqueles que non teñan esta posibilidade na súa casa. 
Tamén podedes conectarvos por WiFi, cuya clave figura nas mesas.

USOS DE INTERNET

• Podedes entrar en páxinas de carácter cultural ou educativo, visitar bibliotecas 
virtuais, consultar enciclopedias na rede, ou buscadores a través dos cales 
podedes acceder a páxinas concretas que vos permitirán atopar case calquera 
información que procuredes. Podedes tamén aprender xogando con webquests
ou páxinas afíns.

• Podedes entrar na páxina de MEIGA, que é o programa de xestión e 
catalogación da nosa Biblioteca. O enderezo electrónico é: 
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org; 

• Non podedes chatear nin usar pendrives vosos que poderían infectar os 
ordenadores.



NORMAS E SERVIZOS

Na web e na sala están expostas 
as normas, pero aquí van as 
máis importantes para o 
alumnado:

PRÉSTAMO DE LIBROS
1. durante unha semana, sen posibilidade de renovación, cando se trate de 

libros de lectura obrigatoria.
2. dos libros de lectura voluntaria por un período de dúas semanas, 

prorrogable unha semana máis.
3. nos períodos de vacacións.

PRÉSTAMO DE PELÍCULAS : 
Recollida o venres (ou último día lectivo da semana) e devolución o luns (ou Recollida o venres (ou último día lectivo da semana) e devolución o luns (ou 
no primeiro día da volta de vacacións).

Poderase acceder á wifi da sala nos 
dispositivos móbiles que o 
profesorado autorice.

• Cando se abandone a sala deberanse colocar as cadeiras no seu sitio e 
apagar os ordenadores.

• Tes un número de lector que será válido PARA SEMPRE. Non o esquezas 
ou consulta o listado.

• Tes que tratar os fondos con coidado para evitar o seu deterioro. Se os
rompes ou perdes terás que MERCAR UN EXEMPLAR NOVO.

• No caso de películas, videoxogos ou música, coida que o s discos veñan
dentro das caixas.

• NUNCA coloques libros nos andeis. Devólveos na mesa de xestión e 
asegúrate de que a devolución queda rexistrada en MEIGA.


