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   A biblioteca do IES Concepción Arenal “Saturnino Hermida” concíbese como un 

espazo de recursos dinámico, actualizado, organizado e convenientemente atendido. É 

un lugar de convivencia e unha ferramenta e recurso imprescindible ao servizo do 

conxunto da comunidade educativa.  

Desde o curso 2010- 2011, a biblioteca está acollida ao Plan de Mellora de Bibliotecas 

Escolares (PLAMBE), o que nos permite adquirir fondos e mellorar as instalacións así 

como formar ao equipo de profesores colaboradores mediante reunións e cursos que 

se levan a cabo durante todo  o curso escolar. 

Ademais das habituais funcións de espazo de préstamos e  centro de documentación e 

estudio, a biblioteca debe ser un espazo relevante  para artellar novos mecanismos co 

fin de mellorar a competencia lectora do noso alumnado, favorecer a súa competencia 

literaria, educar no uso crítico da información e apoiar a adquisición de competencias 

básicas. Tamén debe ser un espazo de integración  e compensación social, actuando 

como espazo de estudio e de lecer, aberto a todo o alumnado  e tamén ás súas 

familias. 

Seguirá sendo un espazo dedicado á celebración de actos,  conferencias, reunións, 

exposicións e servindo de punto de encontro entre os distintos membros da 

comunidade educativa.  

Con esta finalidade  deseñaranse actividades de colaboración e de carácter transversal 

para todas as materias, que axuden a revitalizar as prácticas educativas e a vida 

cultural do centro. 

 

 Dotar á biblioteca de forma permanente de recursos actualizados e variados, 

apropiados e suficientes para o seu funcionamento. 

 Crear un grupo de alumnos/as axudantes da biblioteca, que leven tarefas 

sinxelas coas que se busca establecer un vínculo entre a biblioteca e o alumnado 

 Coa idea de mellorar os recursos que hai na biblioteca, seguir a traballar na 

mellora da ubicación do maker space ou espazo manipulativo (creado hai dous 

cursos) no que os alumnos podan experimentar distintas habilidades manuais, 

como por exemplo papiroflexia, pintura ou maquillaxe, e tamén xogos 

matemáticos. 

 Eliminar os documentos das coleccións da biblioteca que polas súas 

características non aconsellen a súa conservación na mesma, por ser material 

obsoleto e deste xeito tamén gañar espazo. 

1. Introdución 

2. Obxectivos 
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 En coordinación coa Dirección do Centro organizar o horario de apertura, o 

horario de dedicación de cada un dos membros  do Equipo de Apoio, e as 

reunións de principio de curso para dar a coñecer a biblioteca. Posteriormente 

manter a vinculación coa  dirección por medio de reunións  coa vicedirección 

para organizar actividades e lograr a participación da biblioteca nos diversos 

proxectos do Centro. 

 Elaborar un plan de adquisición de fondos, atendendo as peticións dos distintos 

departamentos, do Club de Lectura e as suxestións dos ciclos e dos alumnos, 

adquirindo prioritariamente materiais que traten a atención á diversidade, a 

multiculturalidade, as diversas linguas e faciliten as titorías e apoien a formación 

académica. Teremos tamén en conta as novidades tecnolóxicas: Realidade 

aumentada, realidade virtual, transmedia.  

 Dar pulo  ao uso  das novas tecnoloxías  para a adquisición de información, e 

educar na súa correcta utilización. Procurar que estas estean ao alcance de todo 

o alumnado, poñendo a disposición de este os postos informáticos durante todo 

o horario de apertura. Mellorar o equipo informático da biblioteca que está a 

disposición do alumnado. 

 Custodiar e poñer en valor os distintos materiais elaborados por alumnos e 

profesores: presentacións, exposicións, coleccións de fotografías, monografías, 

etc. 

 Proporcionar un continuo apoio ao programa de ensino-aprendizaxe, tendo en 

conta os obxectivos do Proxecto Educativo, así como a Programación Xeral 

Anual. 

 Fomentar o hábito lector, a aprendizaxe e o uso das bibliotecas a través dos 

profesores e  titores, vinculando a aula coa biblioteca mediante actividades 

conxuntas. 

 Facer accesible  a toda a comunidade educativa a utilización da biblioteca con 

finalidade informativa, recreativa e de educación permanente. 

 Publicitar as actividades da biblioteca mediante distintos medios: correo 

electrónico , información a través de carteis colocados  nos taboleiros específicos 

que hai na sala de profesores e nas aulas, blog, taboleiro de novidades da 

biblioteca, pantalla que está no vestíbulo do Centro.  

 Organizar  actividades de carácter social  e cultural. 

 Respectar as normas de convivencia da biblioteca. 

 Dotar ao alumnado das capacidades básicas para usar os recursos e servizos da 

biblioteca, xa que o que aprenden como usuarios da súa biblioteca escolar é 

extrapolable ás bibliotecas que utilizarán no futuro. 

 Incrementar o interese e o gusto pola lectura, como expresión do coñecemento e 

da cultura. 
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 Incentivar  a elaboración de  creacións orixinais.  

 Favorecer  a implicación do alumnado nas distintas actividades. 

 Seguir a impulsar e actualizar o blog como medio fundamental para chegar a 

toda a comunidade educativa.  

 En datas sinaladas realizar trípticos, boletíns, publicacións informativas, 

presentacións e exposicións para dar a coñecer os fondos cos que conta a 

biblioteca en relación a determinados temas ou escritores. 

 Asemade, celebrar as distintas efemérides con recitais, conferencias, vídeos, 

representacións teatrais, etc. 

 Apoiar a todos aqueles que queiran empregar unha metodoloxía mais activa e 

participativa, que fomente a  autonomía do alumnado convertendo a este en 

protagonista da súa propia aprendizaxe, atendendo especialmente a aqueles que 

queiran traballar por proxectos. 

 Informar aos profesores e ao alumnado sobre o sistema de organización dos 

fondos. 

 Establecer un  amplo horario de utilización da biblioteca para que poda acceder 

un maior número de membros da comunidade escolar. 

 Seguir coa actividade das “Mochilas viaxeiras” con material actualizado. 

 Continuar co programa “ Hora de ler” co alumnado de 1º e 2º ESO. 

 Tendo en conta o éxito obtido, continuar  convocando concursos (de fotografía, 

calendarios, marcapáxinas, de relatos, etc), expoñendo e publicando os traballos 

presentados. 

 Manter contacto co Concello, asociacións, centros pedagóxicos, distintas ONGs, 

colectivos ambientais e de conservación do patrimonio, invitándoos a dar charlas 

ou expoñer o material do que dispoñan,e participando en iniciativas promovidas 

por eles. 

 Estreitar os lazos coa ANPA , e axudarlles tanto para difusión das actividades que 

levan a cabo (concurso de tarxetas postais, de fotografía...) como no banco de 

préstamo de libros de texto. 

 Axudar á difusión das publicacións e  promover a lectura en lingua galega. 

 Proporcionar información das actividades e ofertas doutras bibliotecas, como as 

municipais. Manter relacións e intercambios de ideas e libros  con distintas 

Bibliotecas  Escolares, revisando a miúdo o correo PLAMBE. 

 Continuar catalogando e xestionando os novos recursos adquiridos a través do 

programa Meiga,o que contribúe á mellora da xestión, aforra tempo, aproveita a 

catalogación doutras bibliotecas e ofrece máis recursos e servizos. 
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 Actualizar os fondos cinematográficos a través da páxina web do centro. 

 Apoiar as actividades que impliquen ao maior número de departamentos 

posibles. Promover iniciativas que relacionen os contidos dos currículos das 

materias. 

 Acompañar na procura de información aos grupos de alumnos que o precisen, 

para que amplíen e contrasten os temas a través dos postos informáticos, dos 

documentos bibliográficos e audiovisuais dispoñibles na biblioteca, con espírito 

crítico e analítico. 

 

3. Contidos 
En relación cos obxectivos expostos, propoñemos unha serie de contidos básicos e de 

liñas de traballo xerais, abertos e flexibles que fagan posible a adecuación destes 

contidos a unhas circunstancias concretas: 

Bloque 1: A biblioteca 

 O seu contido. Organización dos fondos. 

 Localización e distribución dos recursos.  

 O persoal bibliotecario e as súas funcións.  

 Requisitos documentais para acceder a ela. 

 Os préstamos. 

 As suxestións.  

 A investigación e a procura de información na biblioteca. 

 Formación dun grupo de voluntarios “axudantes” da biblioteca. 

 

Bloque 2: A lectura 

 Estratexias para o seu desenvolvemento.  

 Fomento da utilización da biblioteca como espazo de estudio. 

 Criterios de selección das lecturas. 

 Programa das “ Mochilas viaxeiras”. 
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 Club de lectura. 

 Programa “ Hora de ler” 

 Itinerarios de lecturas das distintas materias. 

 Utilización das “TIC” e os recursos audiovisuais como complemento ás lecturas. 

 A comprensión das mensaxes artísticas e hipertextuais. 

 

Bloque 3: Efemérides relacionadas coa cultura e a sociedade 

 Conmemoracións de escritores. 

 Día das bibliotecas (24 de outubro). 

 Día contra a violencia de xénero (25 novembro) 

 Día dos dereitos humanos (10 de decembro) 

 Día da Paz (30 de xaneiro) 

 Celebración do bicentenario do nacemento de Concepción Arenal (31 xaneiro) 

 Día da muller (8 de marzo) 

 Día mundial da poesía (21 de marzo) 

 Semana do libro (23 de abril) 

 Semana das Letras Galegas (17 de maio). 

 Datas especiais como o día dos Namorados, Samaín, entroido. 

 Algunhas ideas máis  para conmemorar este curso: 22 outubro, nacemento da 

escritora Doris Lessingi, centenario do final da primeira Guerra Mundial; 9 de 

novembro: 30 anos da caída do muro de Berlin; 19 novembro, bicentenario da 

apertura do Museo do Prado; 31 decembro, 150 anos do nacemento do pintor 

Henri Matisse; 31 xaneiro, bicentenario do nacemento de Concepcion Arenal, 

etc... 

Bloque 4: Tema de traballo 

É un tema escollido cada ano para facer fincapé nel, adquirir novos fondos e dalos a 

coñecer a todos os integrantes da comunidade educativa.  
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Este curso  traballaremos o lema proposto polas Bibliotecas Escolares que  versa sobre 

“Biblioteca escolar, viveiro de cidadanía” introducindo novas actividades que 

fomenten a creación de valores e establezan lazos de convivencia entre o noso 

alumnado. 

O tema proposto polo equipo de biblioteca é “a túa cara sóame”, que traballaremos 

desde diversas perspectivas, ampliando o coñecemento cultural dos nosos usuarios e 

abrindo novas miradas sobre o futuro. 

 

Bloque 5 :As nosas publicacións 

 Blogue da biblioteca. 

 Foro literario. 

 Páxina de cine. 

 Itinerarios de lectura das diversas materias. 

 Materiais creados para dar a coñecer as diversas actividades: Boletíns e 

recomendacións de lecturas, powerpoint sobre escritores, etc 

 

Bloque 6: Relacións  

 Contactos cos pais: Xornadas de portas abertas, recomendacións lectoras, 

colaboración en actividades.  

 Contactos con outras bibliotecas, en especial coa Biblioteca Municipal e coa Escola 

de idiomas. 

 Participación  nas reunións e cursos  do Plambe. 

 Reunións con outros Clubes de lectura. 

 Relacións con ONG  e  Asociacións Culturais. 

 

O desenvolvemento destes contidos realizarase mediante unha serie de actividades 

que se prolongarán ao longo do curso. 
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4. Actividades 
Durante o presente curso levaranse a cabo as seguintes actividades repartidas por 

trimestres: 

A. ACTUACIÓNS XERAIS DA BIBLIOTECA (inicio de curso): 

 Organización e celebración a comezos de curso ( setembro/ outubro) das 

xornadas de formación documental sobre a biblioteca e de usuarios cos titores 

e alumnos de 1º ESO. 

 Co gallo da incorporación habitual dunha porcentaxe importante de novo 

alumnado en 1º Bacharelato enviarase circular para que os titores os informen 

dos servizos da biblioteca. 

 Campaña de publicidade  do Club de lectura. Constitución de dous grupos  no 

diurno, un da ESO e outro de bacharelato, e un grupo de adultos nas 

ensinanzas nocturnas. 

 Campaña para formar un grupo de axudantes de biblioteca e formación do 

grupo  que colaborarán con actividades puntuais da biblioteca. 

 Campaña de animación á lectura “ler ten premio”. O/a alumno/a mais lector/a 

recibirá un premio e un diploma ao final de curso. 

 Nas reunións de principio de curso da Comisión de Coordinación pedagóxica 

informarase aos Xefes de Departamento das actividades propostas  pola 

biblioteca  e ofrecerase a colaboración da mesma nas actividades  en que eles 

estean interesados. 

 Organización de visitas á biblioteca para o profesorado de nova incorporación 

nos recreos. 

 Visitas guiadas á Biblioteca Municipal (Plan de acción titorial en 2º ESO), se é 

posible ( pois á data de hoxe comunicáronnos que non sería posible neste 

primeiro trimestre) 

 Continuar e publicitar a actividade das “Mochilas viaxeiras”. 

 Continuar coa actividade “Hora de ler” en 1º e 2º de ESO. 

 Colaboración co grupo de teatro dirixido pola profesora Belén Roca 

(departamento de lingua galega). 
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B. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA E  

COLABORACIÓNS: 

PRIMEIRO TRIMESTRE: 

 Presentación aos departamentos da proposta  para traballar 

interdisciplinarmente  sobre a temática “a túa cara sóame” na primeira CCP, 

expoñendo a idea de realizar tarefas orientadas a persoas coñecidas ou non  de 

cada materia. 

 Mellora do noso blogue, creando novos apartados como o do club de lectura 

para darlle máis visibilidade na nosa comunidade educativa. 

 Iniciativa: AULA LIMPA. Desde a biblioteca, queremos promover esta iniciativa 

premiando ao grupo da ESO que manteña a aula máis limpa durante todo o 

curso. En relación con esto, temos pensado programar unha visita con 2º ESO 

á aula ecolóxica urbana de Ferrol, para formar ao noso alumnado no respeto ao 

medioambiente.  

 Recollida de xogos de mesa de segunda man para poñer en marcha a proposta 

do día do xogo a final de trimestre. 

 Realización dun calendario de actividades (dúas ou tres) para primeiro de ESO, 

previo apuntamento, que versarán sobre a materia do profesor participante co 

fin de fomentar o uso da biblioteca para a aprendizaxe autónoma do alumnado. 

Este trimestre, organizaranse tres actividades a finais de mes: 

- Setembro: presentación da biblioteca 

- Outubro: educación documental para os alumn@s de primeiros de ESO 

(búsqueda de páxinas webs de interese para o alumnado nas materias 

participantes). 

- Novembro: Aprender a buscar información contrastada (de forma rotativa, 

por exemplo, en novembro, poden baixar profesores de dúas materias). 

 Celebración do Día da Biblioteca (24 de outubro). Proxección dun powerpoint 

que versará sobre as efemérides do 2019. Exposición dunha selección de libros 

relacionada coa presentación proxectada. Actividade coordinada con algún 

departamento coa participación do alumnado. 

 Exposicións de libros dedicadas a autores ou temáticas que celebren algunha 

efeméride no trimestre. 

 Exposición temática  no vestíbulo sobre “A túa cara sóame” dedicando o espazo  

ás biografías, especialmente á de Concepción Arenal. 
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 Celebración do Samaín coa decoración realizada por alumn@s do centro así 

como selección de libros que versarán sobre SERES MÁXICOS. O alumnado 

estará invitado a participar en diversas actividades relacionadas coa festividade:  

obradoiro de caretas terroríficas e panel do terror onde poderán deixar 

constancia da súa personaxe máis terrorífica do mundo literario ou 

cinematográfico. 

 Exposición de “Poesía e imaxe” en colaboración co equipo de dinamización 

lingüística. 

 Actividades do 25 de novembro contra a violencia de xénero.  

 Conmemoración dalgunhas figuras femininas da literatura Universal. 

 Organización dalgunha charla relacionada coa celebración para concienciar aos 

nos@s usuari@s desta grave problemática da nosa sociedade. 

 Exposición cedida por Amnistía internacional sobre os dereitos da muller e das 

nenas relacionada co día dos dereitos humanos. 

 Proxección na biblioteca dun ciclo de cine de italiano en colaboración coa EOI. 

 Concurso de deseño de marcapáxinas 2019. Entrega de premios para o 

gañador/a da ESO e para o gañador/a de bacharelato. 

 Elaboración e difusión das suxestións de lecturas  polo Nadal. 

 Elaboración do listado de alumnado interesado en participar no campionato de 

xadrez que se ven realizando tódolos anos na biblioteca. 

 En datas próximas ao  Nadal, celebración dalgún concurso relacionado coa 

gastronomía internacional. 

 Concurso de tarxetas de nadal que quedarán expostas na biblioteca. 

 Campaña solidaria de intercambio dun libro por algún postre navideño que 

doaremos á cociña económica de Ferrol. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 Proposta de actividade en 1º de ESO: book crossing de aula. Cada alumno/a deixará 

na aula a comenzos de curso un libro co seu nome, e poderanse coller esos libros 

para ler. Nomearemos un responsable de aula para axudar no control da tarefa. 
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 Dedicación especial a grandes figuras femininas durante o trimestre con 

actividades relacionadas coas mulleres.  

 Proxección dun vídeo sobre a vida de Concepción Arenal. 

 Exposición durante o trimestre de traballos realizados polo alumnado de artes 

sobre figuras femininas dándolle especial importancia a Concepción Arenal. 

 Elaboración dunha enquisa sobre hábitos lectores, probablemente online.  

 Previa organización dun calendario e inscrición de participantes, celebración dos 

Campionatos de Xadrez nos que participarán profesores e alumnos. 

 Día da Paz: Actividades relacionadas coa celebración (mural, mensaxes). En 

relación co proxecto de primeiro de ESO, realizarase unha búsqueda de 

información sobre premios nobel da PAZ. Realización dun canto pola paz. 

 Organización de charla sobre o bullying realizada por amnistía internacional 

 Recollida de suxestións do claustro, do alumnado e das familias. 

 Actualización  con novas entradas o noso blog e o foro literario. 

 Coordinación e colaboración nos Proxectos Interdisciplinares que xurdiran.  

 Colaboración con Vicedirección para axudar a organizar o Entroido. 

 Celebración dunha sesión especial do Club de lectura por San Valentín. 

Actividade de “creatividade poética”: as creacións artísticas resultantes serán 

expostas na biblioteca. 

 Conmemoración do día de Rosalía de Castro (24 de febreiro) en colaboración co 

departamento de lingua/ normalización lingüística. 

 Participación nas reunións e traballos en común que xurdan  coas bibliotecas da 

zona de Ferrolterra. 

 Celebración de efemérides de personaxes célebres ou feitos relevantes. 

 Organización dun encontro con autores, en colaboración cos departamentos de 

Linguas. 

 Celebración do “Día da Muller”  con algunhas actividades por concretar coa 

colaboración de diversos departamentos. Proxección  dalgun vídeo para invitar 
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á reflexión. Creación dunha mochila violeta especialmente deseñada para o mes 

de marzo. 

 Exposición cedida por amnistía internacional sobre mulleres valentes da nosa 

sociedade. 

 Día mundial da poesía (21 de marzo): lectura e interpretación de poemas en 

diversos idiomas. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE: 

 Semana do “Día do Libro”: organización de actividades diversas en relación á 

celebración desta festividade (concurso foto-libro, obradoiro de escritura 

creativa) 

 Elaboración dunha guía de recursos educativos sobre a temática “a seguridade 

en internet”. 

 Actuación e colaboración do grupo de teatro coa biblioteca. 

 Celebración de efemérides de personaxes célebres ou feitos relevantes. 

 Celebración do “Día das Letras Galegas”: durante toda a semana, actividades 

relacionadas coa data. Elaboración dunha presentación  powerpoint sobre o 

escritor e docente ferrolano, Carballo Calero. 

 Homenaxe a Carballo Calero cunha dramatización da súa obra realizada polo 

grupo de Artes escénicas de segundo de bacharelato. 

 Elaboración dun tríptico sobre “biblioteca inclusiva” 

 Xornadas de Portas Abertas para as familias. 

 En colaboración co departamento de Orientación, seguiremos a acoller visitas 

doutros centros educativos co obxectivo de compartir orientación académica e 

profesional. 

 Entrega de diplomas aos gañadores do concurso de xadrez. 

 Despedida do grupo de voluntarios así como dos clubs de lectura. 

 Recopilación de indicadores estatísticos, de documentación fotográfica das 

diversas actividades, e realización de enquisas sobre as actividades da 

biblioteca. Elaboración da memoria e das liñas prioritarias para o vindeiro curso. 
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5. Organización 
A biblioteca conta cun espazo amplo situado na planta baixa do Centro. Está provista 

de doce mesas con capacidade para cen alumnos/as aproximadamente; de  armarios 

nos que están distribuídos os volumes segundo as materias seguindo a Clasificación 

Decimal Universal (CDU).  

Podemos distinguir as seguintes partes: a sala de estudo e consulta, o punto de 

información e préstamos, hemeroteca, os recunchos de lectura informal e de consulta 

da prensa e revistas,  o espazo dos ordenadores con acceso a Internet que prestan 

servizo de consulta para a comunidade escolar , o espazo de reprodutores de música e 

vídeo, a zona onde se expoñen as novas adquisicións da biblioteca e a parte dedicada 

á lectura. 

Contamos cunha mesa á entrada para pequenas exposicións e unha zona de 

novidades, así como con andeis expositores de Album ilustrado. 

Os recursos materiais que forman parte da colección da Biblioteca son os seguintes: 

 Obras de referencia e/ou consulta: dicionarios, enciclopedias, anuarios, atlas,… 

en diversos formatos (papel, CD-Rom ) organizados por materias. 

 Fondo de lectura: obras literarias agrupadas por xéneros (narrativa, poesía, 

teatro) están ordenadas alfabeticamente polo primeiro apelido do autor. 

 Colección: organizada por materia segundo a CDU 

 Hemeroteca: publicacións periódicas, prensa diaria, publicacións de institucións 

de nosa cidade, revistas escolares. 

 Mediateca e filmoteca: vídeos, CD, diapositivas, fotografías, transparencias, 

DVD, CD-ROM, etc. 

 Andeis circulares feitos a medida de banda deseñada. 

 Medios informáticos con enlaces a dicionarios, enciclopedias, atlas, prensa, base 

de datos de la propia biblioteca (OPAC), recursos electrónicos externos a la 

biblioteca accesibles a través de internet. 

Os fondos proceden basicamente das adquisicións realizadas polo Centro con recursos 

económicos propios ou subvencionados, xa que formamos parte da rede de Centros 

que están acollidos ao PLAMBE, e de dotacións.  

A política de adquisición de publicacións  realízase en función das propias necesidades 

da Biblioteca, dos Departamentos didácticos e do alumnado. Os departamentos 

propoñerán os títulos a adquirir atendendo fundamentalmente ás necesidades do 

alumnado. Os alumnos poderán igualmente propoñer adquisicións, cumprimentando as 

“desideratas” que estarán dispoñibles na entrada da biblioteca, ao igual que o resto 

dos membros da comunidade educativa.  
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Practícase todos os anos unha labor de expurgo para gañar espazo e eliminar 

exemplares moi gastados ou obsoletos. 

A  biblioteca  posúe un pequeno “banco/depósito de libros de texto”, proporcionado 

polos departamentos,  que poden utilizar os alumnos que o necesiten. 

 

6. Avaliación 
Ao rematar o curso académico entregarase un cuestionario entre un número 

representativo de profesores e alumnos, no que se preguntará acerca dos distintos 

aspectos relacionados co funcionamento da biblioteca e unha enquisa on-line  para 

avaliar a actividade “Hora de ler”. 

Estudarase estatisticamente se varía o número de préstamos e de alumnos que 

frecuentan a biblioteca, así como de participantes nunha actividade. 

Realizarase unha avaliación do diario da mochila viaxeira, e do cuestionario no que 

participan as familias. 

O equipo da biblioteca recollerá nunha memoria final os logros dos obxectivos 

recollidos nesta programación durante este curso e tamén propoñerá  suxestións e 

cambios cara o curso seguinte. 

7. Responsable, grupo de apoio 

e horario 

A profesora  designada como responsable da biblioteca é Alicia del Río López (5 h. 

de dedicación). Ademais da coordinadora, compoñen o equipo: Ana I. Vizoso, a 

responsable do club de lectura (departamento de Lingua italiana/ 2h. de dedicación), o 

vicedirector Manuel Rey Romeu (departamento de Lingua Galega)(2 horas de 

disponibilidade horaria), e a colaboración de  Ángel Marino Garrote (1 hora de 

dedicación) (departamento de Debuxo e Artes Plásticas), Elvira Roiz Mesías 

(departamento de Lingua Galega), Belén Roca Fortúnez (departamento de Lingua 

Galega), Luisa Montero Seijas (departamento de Lingua española), todos con 

disponibilidade horaria  e Isabel Yáñez Picallo, que ten formación en documentación 

e biblioteconomía e colabora co centro. 

Algúns dos membros do equipo pertencen ao mesmo desde a súa constitución no ano 

2010. A totalidade teñen destino definitivo no centro. 

A hora de reunión do equipo está fixada para os luns entre 10.30-12.10, aínda que non 

todos os membros do equipo poden participar, pero sí a maioría. 
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Horario do equipo: 

 luns martes mércores xoves venres 

9:20/10:10      

10:30/11:20 Alicia del 
Río e 
Manuel 
Rey 

 Ana 
Vizoso 

Ana 
Vizoso* 

Alicia del 
Río 

11:20/12:10 Alicia del 
Río e 
Manuel 
Rey 
 
*Luisa 
Montero 

Ana Vizoso 
*Angel 
Marino 

  Alicia del 
Río 

12:30/13:20   Angel 
Marino* 

 Alicia del 
Río 
Belén 
Roca* 

*colaboradores con dispoñibilidade horaria. 

A biblioteca permanece aberta en horario de mañá de 10:00 a 13:30 e as tardes do 

martes de 17:00 a 20:00. Este curso temos profesorado voluntario para abrila as 

restantes tardes en horario de 18:30 a 20:00.  


