
Protocolo da biblioteca do CEIP Filomena Dato 
 

AFORO: 

 

- A biblioteca dado o seu espazo e tamaño, terá o aforo dunha aula de clase. 

- Estará pechada a préstamos e a permanecer nela nos recreos durante o primeiro. 

trimestre. Despois será revisada a posibilidade de abrila. 

 

 

MEDIDAS DE HIXIENE: 

 

- Hai que botar xel desinfectante ao entrar  

- Os libros que sexan tocados quedarán na caixa de cuarentena. 

- Manteñamos a distancia de seguridade. 

- O grupo que baixe terá A OBRIGA de desinfectar os lugares onde se sente: 

cadeiras, mesas, etc e o profesorado que use o equipo informático. Tamén os 

grupos que teñan aquí a docencia. 

- Non se poderá acceder a consultas, nin tocar andeis ou libros que non se vaian a 

levar. 

- Non se pode comer nin beber na biblioteca. 

 

 

 

PRÉSTAMO: 

 

- O profesorado anotará os seus préstamos no caderno de préstamos, facendo 

constar o seu número e os números de rexistro dos libros que leva. 

- As aulas disporán dunha biblioteca de aula que xestionará a persoa titora. Levarán 

os libros para ter na aula de cada alumno co número de préstamo adxudicado á 

aula. Será o responsable de anotar os préstamos do alumnado que leve para casa e 

de que os libros non pasen dunha man a outra sen pasar 4 horas de cuarentena. 

- Infantil procuraremos que leven as bolsas cun ou dous libros e a persoa titora será 

responsable do mesmo que o punto anterior. 

- Para o alumnado será posible un préstamo de libros e devolución enviando petición 

por correo a filomena.dato.biblioteca@gmail.com ou ben por medio da persoa 

titora ben por equipo docente ou de biblioteca. Tamén se aceptarán peticións por 

papel (aínda que preferimos electronicamente) 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Haberá actividades voluntarias e relacionadas co lecer e a lectura, para facer 

colgadas no blog. http://bibliofilodato.blogspot.com/ 

- De facermos algunha actividade na biblio estará moi restrinxida ao espazo e 

situación sanitaria. 

- Seguiremos informando da posibilidade de que o alumnado poida ter lecturas en liña 

mailto:filomena.dato.biblioteca@gmail.com
http://bibliofilodato.blogspot.com/


             

 

 

 

 


