
Podes facelo na sala da biblioteca no primeiro 
andar. E tamén no patio cuberto e nos puntos 
de lectura. 
 
Tes dispoñible a sección “Club de lectura” con 
exemplares de terror e suspense, fantasía e 
aventuras, ciencia ficción e narrativa.  
 
Na sección de Cómic tes un surtido de infantil e 
xuvenil, autores europeos e manga. 
 
Le canto queiras e onde queiras, pero por riba 
de todo:  
 

AXUDA A QUE O NORMAL  SEXA ISTO... 

 

   O teu espazo de traballo e 
de lecer 

I.E.S. de Teis  

 
Avenida de Galicia 101 

(36216 VIGO . Pontevedra) 

E  NON ISTO... 

Non esquezas que o tempo de 
lecer tamen é  TEMPO DE LER CURSO 2009-2010 

BIBLIOTECA DO I.E.S.  
de TEIS 



 Non estragues papel: Se tes que imprimir va-
rias imaxes, corta as imaxes da páxina consul-
tada e pégaas nun documento novo. Asi en 
vez de imprimir 4 folios distintos dos que re-
cortas un anaco pequeno, podes gastar un só 
folio onde vaian 4 imaxes. 

 
 
 Non estragues tinta: é moi cara e gástase de 

contado. Como sodes moitas persoas usando 
a impresora, temos que limitar o seu emprego 
para que alcance para todo o mundo. 

 
 

 
 

 
 
 Se o teu traballo ten mais ex-

tensión, podes grabalo nun 
“pen drive” e imprimilo pola 
túa conta nalgún outro lugar. 
Sentímolo, pero a Biblioteca 
non ten presuposto para mais.  

 
 
Para calquera dúbida, non te 

quedes sen preguntarnos. 
 
 

TRABALLANDO NA BIBLIOTECA:  

 Na Biblioteca podes xogar ó xadrez, 
estudar, ler a prensa en papel e dixital, 
levar prestados libros, vídeos e músi-
ca… 

 
 E como xa sabedes algunhas persoas, a 

Biblioteca tamén é un recurso funda-
mental á hora de facer traballos para as 
distintas materias. 

 Pensar ben o que se vos pide nese tra-
ballo, e redactar un guión das partes que 
debe ter. 

 
 Buscar información para os apartados 

marcados: Internet pode ser rápido, pe-
ro non toda a información está revisada. 
As enciclopedias e libros sobre distintos 
temas desta Biblioteca poden ser moi 
útiles. PREGÚNTANOS E NOS TE 
GUIAMOS!!! 

 
 Seleccionar ben a información recollida 

en ordeala (non se pode cortar e pegar 
a eito, hai que “sacar a palla” do medio). 

 
 Redactar e imprimir, cunha portada, in-

dice, lista de libros e páxinas web con-
sultadas (bibliografía). 

 
NO  TEMPO DE  LECER 

 Podes xogar o xadrez na planta baixa, deixando 
en depósito o teu carné escolar… E non esque-
zas que os mellores axedrecistas xogan  en ab-
soluto silencio. 

 
 Podes usar os ordenadores para: 
 

 Consultar o correo. 
 Visitar páxinas de cultura, arte, ciencia, 

deporte, ofertas de traballo... 
 Participar nos blogs recomendados polo 

profesorado. 
 Pasar o tempo cos xogos vinculados á 

páxina web do IES de Teis. 
 
 

PERO …. 
 Non está permitido chatear 
 Non se pode entrar en páxinas de con-

tidos contrarios ás normas de conviven-
cia do centro. 

 Non se poden descargar xogos, progra-
mas, música, nin cambiar a configura-
ción dos ordenadores . 

 
 

E RECORDA: 
 

 Sempre teñen prioridade as persoas 
que van facer un traballo. 

 Non se pode acaparar un posto de or-
denador se hai xente en espera. 

CANDO VAIAS IMPRIMIR, RECORDA QUE 
HAI QUE PENSAR NA ECONOMÍA E NO ME-
DIO AMBIENTE.  POR ISO… 

NON SE PODE IMPRIMIR 
MÁIS DE 5 FOLIOS POR PER-
SOA. 

COMO FACER UN TRABALLO ? 


