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Desde o curso 2005-2006 a nosa biblio-
teca foi seleccionada para participar no
“Plan de Mellora das Bibliotecas
Escolares” de Galicia

A biblioteca do IES Afonso X O Sabio é
de recente creación polo que un dos seus
obxectivos continua a ser o de medrar,
aínda máis que en cantidade en calidade,
en recursos, equipamento e integración
no proceso formador do alumnado.

IES AFONSO X O SABIO

“O bosque animado”“O bosque animado”



ACTIVIDADES

HORARIOSOBXECTIVOS

SECCIÓNS

• Apoiar a formación académica do alumnado.

• Garantir o acceso do alumnado a toda infor-
mación necesaria para o seu proceso for-
mativo.

• Acadar o dominio do espazo bibliotecario
pola comunidade educativa.

• Garantir que o alumnado domine as técnicas
de busca de información en calquera sopor-
te e en calquera biblioteca.

• Apoiar e deseñar as actividades de promo-
ción lectora do IES.

√√ 36 postos de lectura.
√√ 6 postos de lectura de publicacións periódicas.
√√ 5 ordenadores con conexión a Internet.
√√ 2 impresoras.

• De 9,20 a 13,40 horas.

• Préstamo: 10,10 a 10,30 e 12,10 a 12,30
horas para a ESO.

• De 11,00 a 11,40 horas para
Bacharelato e Ciclos Formativos.

√√ Novidades

√√  Publicacións periódicas

√√ Monografías

√√ Audiovisual

√√ Zona de lectura e traballo en equipo

√√ Zona de lectura de publicacións
periódicas

√√ Formación de Usuarios e Usuarias

√√ Educación Documental 

√√ Promoción Lectora

√√ Concurso “A olimpíada do saber”

√√ Guías de lectura

√√ Club de lectura

√√ Exposicións

√√ 6.000 Vo lumes  (d ic ionar ios ,  
enc ic loped ias ,  CD ’s ,  CD-Roms ,  
DVD ’s ,  V ideos) .

√√ 12  Pub l icac ións  per iód icas .

EQUIPAMENTO
FONDOS


