
  NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA 

NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA ( PROTOCOLO COVID)
ACCESO E CIRCULACIÓN

✔ É obrigatorio o uso de mascara en todo momento e hixienizar as mans á entrada e saída 
da biblioteca no dispensador de xel hidroalcohólico da entrada.

✔ As entradas e saídas faranse  polas zonas indicadas. Non  está permitido a libre circulación 
pola biblioteca.

✔ Seguiranse as instruccións do profesor de garda en todo momento.
✔ Os recunchos de xogos non poderán ser utilizados.
✔ No se poderá acceder á biblioteca se o aforo está completo.

Aforo máximo: 17 persoas
- Postos de lectura / ordenador sinalizados.( 14 en total. 10 postos de lectura e  4 de ordenador)
-Dúas persoas na zona de préstamos.
- Un profesor/a de garda.
- Poderá haber dúas persoas nos andeis ( sempre que manteñan a distancia de seguridade e non 
estea completo o aforo).

LECTURA E TRABALLO EN SALA 
✔ Os postos de lectura estarán sinalizados cun punto  no chan que deberá coincidir coa parte

central da cadeira
✔ Non está permitido mover cadeiras ou mesas.
✔ Só pode haber unha persoa por posto de lectura.
✔ Antes de ocupar o posto de lectura,os /as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos 

de lectura.
✔ Os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.  
✔ Se se utilizan os  postos de ordenador, antes e despois do uso, os/as usuarios/as 

hixienizarán os postos e o ratón e o teclado ( botando a solución hidroalcohólica nun pano,
non directamente no teclado).

✔ En caso de coller un libro dos andeis, deixarase no buzón de devolucións, NONse devolve 
ao seu lugar.

✔ As revistas, xornais...non se colocarán nas mesas, senon nun espazo controlado. As 
revistas collidas deberán ser devoltas tamén no buzón de devolucións.

✔ Se fora necesario, o acceso á biblioteca estará limitado nalgún recreo por actividades dos 
clubes de lectura, charlas…

USO DA SALA DURANTE AS CLASES:

✔ Para evitar que coincida máis dun grupo na biblioteca, deberá comunicarse previamente o
día e a hora de uso da biblioteca.

✔ Para evitar riscos na biblioteca, non se poderá mandar ao alumnado á biblioteca durante 
as horas de clase sen supervisión.

✔ O alumnado de bacharelato que teña clases soltas, deberá comunicar á responsable da 
biblioteca os días e horas que vai baixar a traballar na biblioteca.
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PRÉSTAMO E DEVOLUCIÓN DE LIBROS
LECTURAS OBRIGATORIAS:

✔ O  alumnado  solicitará  o  préstamo  dos  libros  a  través  dun  correo
(prestamos.biblioteca@iesabasella.org) no que indicará o seu nome/ número de usuario
da biblioteca/ autor e título da obra ou obras). Poderá pasar a recollelo ao día seguinte se
non se lle indica o contrario, no  1º recreo, se é alumnado de ESO e no  2º recreo se é
alumnado de bacharelato.

✔ Se o necesita,  pasados os 15 días poderá solicitar a renovación do préstamos a través dun
correo (excepto o alumnado de bacharelato para facilitar  que todos podan acceder as
obras)

✔ En caso de baixar á biblioteca na hora de clase será acompañados polo  profesor/a en
grupos de 15 alumnos máximo e respectando sempre as indicacións do profesor de garda.
O profesor do grupo deberá avisar con anterioridade da visita.

OUTROS PRÉSTAMOS:

✔ O alumnado pode coller os libros dos andeis sempre e cando o aforo da biblioteca non
estea completo, siga as instruccións do profesorado de garda e manteña a distancia de
seguridade. Deberá usar xel  hidroalcohólico antes  e despois de tocar os libros. Os libros
que foran manipulados, deixaranse no buzón de devolucións, non se devolven os andeis.

✔  No blog poderanse consultar os fondos da biblioteca e solicitar o préstamo online ( igual 
que cos libros de lectura obrigatoria).

DEVOLUCIÓN:

✔ Os libros devolveranse no buzón de devolucións.

HIXIENIZACIÓN
✔ A biblioteca ventilarase a 1ª hora e antes e despois dos recreos durante 10 minutos e  non 

permitirá o acceso á sala de grupos/ alumnado durante ese tempo.  
✔ Nos recreos haberá sempre unha xanela aberta.

HORA DE LER
✔ Desde o luns 5 de outubro haberá unha hora de ler semanal para os grupos da ESO. O

calendario estará nas aulas.
✔ O alumnado deberá traer o seu propio material de lectura ( revistas, libros...)
✔ Haberá na biblioteca a disposición do profesorado, mochilas viaxeiras que poderá levar as

aulas.  O  contido  das  mochilas  estará  no  blog  da  biblioteca.  As  mochilas  deberán  ser
devoltas no lugar indicado da biblioteca.
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