
 GUÍA DO USUARIO 

Blog Club de Lectura Bradomín: bradominclubdelectura@blogspot.com 

CÓMO É? 
 
• 9.500  volumes (450 dvd). 
• 11 ordenadores  (6 con conexión a Internet, 2 portátiles). 
• 45 postos de lectura 
• Retroproxector 
• Seccións de: lectura, traballos en grupo, Internet, prensa, 

semanarios, hemeroteca, audiovisuais, novidades e exposicións, ludoteca, libros antigos. 
• Ordenación dos fondos por  CDU. Programa de xestión: “Meiga” 
• Horario de 9.20-1.10 e de 5.00-8.15, tódolos días. 

ALGUNHAS NORMAS 

QUE É  e QUE FAI….? 
 
 É un centro de recursos para alumnos, grupos e toda a comunidade educativa en xeral.  
 Non é un lugar de castigo nin onde mandar aos alumnos nas horas de gardas: é un lugar de 
formación, de lecer con respecto  ás normas de convivencia e de lectura voluntaria .  
 Realiza actividades de Formación de Usuarios, Educación Documental, Fomento da Lec-
tura, difusión dos fondos, coordinación  cos Departamentos Didácticos, préstamos para a aula, 
préstamos de material audiovisual, guías de lectura, actividades culturais, exposicións e colabora-
ción con actividades extraescolares de carácter cultural. 

Préstamo:  
• Ata 3 libros/películas 
• Libros: 15 días. Renovación: 7 días 
• DVD: 7 días. Sen renovación.  
• O material de consulta  non se prestará para 

casa. Só se pode retirar para o mesmo día des-
pois de anotarse na folla correspondente.  

Internet:  
• É obrigatorio anotarse na folla 

correspontente 
• Está pensado para a informa-

ción e formación do alumnado, 
polo que non se permiten 
xogos, redes sociais e contidos 
inadecuados.  

• 25 minutos cada sesión.  
• O alumnado que o necesite 

para traballos académicos/
educativos terá  prioridade no 
uso.   

• Deberá pedirse permiso para a 
introdución de calquera hard-
ware (pens de memoria…) ao 
profesor encargado. 

• Non está permitido facer nin-
gún cambio ou alteración da 
configuración.  

Respecto aos compañeiros:  
 
O silencio permite que os teus compañeiros poidan 
estudar ou ler. 
Se devolves os libros con retraso estás a quitarlles  o 
seu dereito a usalos. 


