
COMO LOCALIZAR UN RECURSO 

EN BIBLIOMALVEIRAS 

Caneliña é a nosa 

mascota 



 

 

Bibliomalveiras é o nome da biblioteca do IES 
do Carril “Miguel Ángel González Estévez”. 

 

 

Quen pensou nese nome tan ben fiado foi Xosé 
Ramón Brea, o profesor de galego. 

 

Bibliomalveiras conta con máis de 10.000 
recursos entre libros, películas e discos. 

 

 



Por exemplo, se preciso este libro: 

 

 

 

 

 

É moi importante saber que clase de libro é, 

quen é o seu autor ou autora, e ademais o 

título, claro. 



 

 

 

 

 

 

 

Desde calquer ordenador conectado á 
rede podemos consultar se o libro está ou 
non na biblioteca. So hai que acceder á 
páxina web do instituto... 



situarnos á dereita, no espazo adicado á 
BIBLIOTECA, e premer na lapela  

CONSULTA DO CATÁLOGO 



Accédese así á nosa páxina web do programa 
MEIGA (creado para facilitar a xestión e a consulta 
nas bibliotecas escolares e públicas de Galicia). 
Seleccionada a lapela de TÍTULO… 



tecleamos o título do recurso que buscamos: USHA.  
E de seguido clicamos na icona da lupa para a súa 

búsqueda. 



A procura obtivo un resultado exitoso. Pero aínda 
falta por saber se hai un ou máis exemplares, se 
están  emprestados ou dispoñibles e cal é a súa 
sinatura. 





 









 

 

Daquela, sei que hai varios 

exemplares do libro.  

 

Cada un ten o seu número de 

rexistro distinto. 

 

Pero todos comparten a mesma 

sinatura 

 

  



Nº de rexistro único para cada libro 



 



 Para atopar fisicamente 

o libro na balda 

correspondente, 

cómpre coñecer 

como está organizada 

a biblioteca 

Para iso temos esta 

táboa de cores coa 

CDU 

 



Os dicionarios e enciclopedias 

 

 

 

 



                   Os libros de Filosofía 

 

 

 



 

Tamén hai libros de Relixión 

e de Ciencias Sociais 

  

 

 



 

 

 



 

de Matemáticas, Ciencias, 

 Física e Química e 

de Ciencias aplicadas  

 

 



de Artes, Xogos e Deportes 

 

 

 



Pero a maioría dos libros son de Literatura escrita 
en galego, castelán, francés, inglés e portugués. 
Hai tamén literatura grega e latina. 

 

 





O derradeiro grupo corresponde a: 

 

 



Fóra da CDU, temos as seccións de Banda 
deseñada, Cine e Música, O Carril-Vilagarcía de 
Arousa e a de Orientación  

 



 

 

 

 



Como USHA é unha obra literaria escrita en 
galego, ha de atoparse nas baldas cos rótulos 
en cor amarela clara 

  

  



Nestes estantes os libros están ordenados alfabeticamente 
segundo as tres primeiras letras do apelido do autor ou 
autora que aparecen na segunda liña da sinatura, escrita sobre 
unha etiqueta pegada no lombo do libro. 

 

GN 

REI 

ush 



Para lembrar a orde alfabética, 

guiámonos por uns marcadores 

  



As obras de María Reimóndez, 

áchanse entre os libros do “R” 



Cando hai exemplares repetidos comparten a 
mesma sinatura, pero cada libro ten o seu                                               

propio nº de rexistro 



Unha vez atopado o libro, tan so é preciso que as 
profesoras de Bibliomalveiras anoten o préstamo por 
un prazo de quince días, na ficha electrónica de quen o 
queira levar. 
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