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A calidade é a organización do sentido común 

 

01. Que é a protección de 

datos?    

É o dereito que todos os 

cidadáns teñen a que os seus 

datos non sexan utilizados sen 

a autorización nin protección 

debidas. 

O dereito á protección de 

datos recóllese como dereito 

fundamental na Constitución 

española, no artigo 18.4: “ A 

lei limitará o uso da 

informática para garantir a 

honra e a intimidade persoal 

e familiar dos cidadáns e o 

pleno exercicio dos seus 

dereitos” 

É dicir, trátase de que as 

persoas controlen dalgunha 

maneira os seus datos e que 

coñezan quen, como, cando, 

para que e onde son 

utilizados eses datos.          

 

02. Que datos se consideran 

persoais?   

Calquera información que se 

refira a persoas físicas 

identificadas ou identificables 

(isto é, que se poida pescudar 

por calquera medio a 

identidade da persoa 

partindo dos datos, que se 

manexaren).      

 

03. Que é un arquivo?  

Un conxunto organizado de 

datos de carácter persoal 

calquera que sexa o xeito no 

cal estea organizado. 

 

04. En que consiste o tratamento 

de datos?   

Todas as operaciónS ou 

procedementos técnicos que 

permitan a recolla, gravación, 

conservación, elaboración, 

modificación, bloqueo e 

cancelación, así como as 

cesións de datos que resulten 

de comunicacións, consultas, 

transferencias e 

interconexións.  

 

 
05. Quen é o responsable do 

arquivo?      

É toda persoa física ou 

xurídica, pública ou privada 

ou órgano administrativo que 

decida sobre a finalidade, 

contido e uso do tratamento.              

 

 

 

 

06. Quen é o afectado 

Recta final 

 
Terceiro trimestre máis longo ca outras veces, que deu para 

moito xogo nas actividades vencelladas á biblioteca e aos 

diferentes departamentos. Así, celebráronse os habituais Días 

do Libro, Letras Galegas, Exposición de Autores Francófonos, o 

Ano dos Legumes, Día das Matemáticas, etc. Todo isto froito do 

traballo de alumnos e profesores, nesa correcta simbiose que 

permite acadar sempre cousas interesantes no tan necesario 

apartado lecto-escritor. 

 
 

 

 

Insertar foto festival poético 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

Terceira reunión do Club Lector 

 
Tralo traballo con “ Los fantasmas del paraíso” e “Peaxes”, libros que 

centraron o interese do Club Lector nos dous primeiros trimestres 

chegou o momento da derradeira sesión. Desta volta, coas baterías 

xa baixas de carga e coas mentes centradas máis ben nos exames 

e nas notas, traballamos a singular novela de Blake Nelson “Muerte 

a los coches”. Remate dun ano intenso, con textos cheos de 

contido, participación de alumnos moi interesados e presenza de 

dous convidados que aportaron o seu saber: o xornalista lucense 

José Manuel Freire e o escritor vigués Santiago Lopo. 

 

 
 

 

Moitos préstamos 

 
Está a piques de rematar outro curso 
académico, desta volta o 
correspondente ao período 2015-
2016. E na biblioteca temos que 
estar moi orgullosos do traballo 
xenerado por toda a comunidade 
educativa: profesores, alumnos, 
persoal non docente e pais e nais. 
Entre outras cousas tradúcese nun 
elevado número de préstamos: 855 
libros, 55 documentos audiovisuais e 
23 documentos doutro tipo. Grazas a 
todos por acadar estes números, moi 
significativos e importantes para o 
noso centro escolar. 

 

 
 

Recoñecemento 
 

Como aconteceu o curso pasado 
dende a biblioteca decidiuse ter un 
pequeno detalle cos alumnos que 
máis libros leron durante o curso que 
agora remata. Deste xeito recibiron 
un pequeno agasallo Cristina Shan 
(2º ESO B), Tomás Cumbraos Díaz 
(1º ESO C), Paula Quiñoá Piñeiro (4º 
ESO B), Oriol Segalá Farrés (2º ESO 
B), Laura González Lemos (2º ESO 
A), Xu Qun (1º ESO B ), David Vila 
Lemos (1º Bacharelato A), Manuel 
Corujo Muíña (4º ESO B) e Patricia 
Rodríguez Díaz (2º ESO A). Noraboa 
a todos eles e.....a seguir lendo 

 

 

Chega o verán.... 
 

...que dá para moitas cousas, entre 
elas para a lectura. Dende a 
biblioteca faise unha pequena 
campaña para lembrarche que 
durante as vacacións estivais 
podes levar ata tres libros ou 
incluso un lector dixital, que contén 
moitos títulos no formato 
electrónico. Tamén podes coller 
prestadas bandas deseñadas, 
películas, cds de contidos diversos 
etc. Pásate pola “biblio” no tempo 
de lecer e infórmate. No verán 
piscina, xeados, deporte, 
descanso...e tamén lectura. 
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