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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.             

 
 
 

 
Primeira reunión.... 

...do instaurado Club Lector “O Xograr Lector”, que tivo lugar a finais 
de novembro. Nesta ocasión non foi posible que o autor do libro 
escollido – “Todo o tempo do mundo” – estivese connosco en Sarria. 
Pero as novas tecnoloxías achéganse ás persoas, polo que David 
Pérez Iglesias, autor do texto co que traballamos, disertou cos 
participantes, profesorado e alumnado, a través de video-conferencia. 

 
Unha volta.... 

...a que curso a curso buscamos darlle á biblioteca para que sexa máis 
operativa e acolledora. No actual dispuxemos en sitio diferente os xogos, 
que teñen destinadas dúas grandes mesas para usalos nos tempos de 
lecer. Doutra banda a mesa e as cadeiras destinadas a ler xornais e 
revistas ocupan outro sitio, preto da entrada. Igualmente a zona de lectura 
relaxada dispón doutro emprazamento, separada do espazo para escoitar 
música. As mesas de estudo están agora concentradas a carón das 
fiestras para beneficiarse mellor da luz natural, mentras que os cinco 
ordenadores portátiles sitúanse máis xuntos. Habilitouse ademáis un lugar 
para o portátil número 6, así como tamén se trasladou a estantería do 
material multimedia para un sitio máis visible, como acontece cos lectores 
electrónicos, agora xunto aos libros de lectura obrigatoria. No exterior, as 
vitrinas de cristal teñen todas as películas ordenadas correctamente (orde 
alfabético de título) e habilitouse un espazo singular para esa especial 
colección formada por todos os libros do Club Lector “ O Xograr Lector”. 

 
 

Premiados 
 

A biblioteca volveu a convocar o 
concurso co gallo do “seu día”, 
sentindo que houbese menos 
participación que en edicións 
precedentes. Desta volta os 
premiados foron Iago López Yáñez, 
(1º ESO A), cun traballo individual, e 
Adrián No Pérez (4º ESO A) e Eva 
Souto Quiroga(4º ESO B), cun 
traballo dos dous. Polo seu esforzo 
recibiron un pequeno agasallo. 
 

 
 

Variedade 
 

A que se deu na serie de actividades 
que diversos departamentos 
organizaron en colaboración coa 
biblioteca durante o primeiro 
trimestre: Día das Bibliotecas, dos 
Profesores, da Tradución; Semana 
da Tradición Oral, día da Tolerancia 
e contra a violencia de xénero; Día 
dos Dereitos Humanos; Cultura e 
Alimentos. Toda unha “escolma” de 
celebracións que encheron de 
traballos, imaxes, reflexións 
taboleiros, corredores, monitores, etc 
do noso centro escolar. 

 
 
 

Chega o Nadal... 
 
...que é un tempo para pasar en 
familia, descansar, cargar as pilas, 
divertirse...e tamén ler. Como vén 
sendo habitual terás libros de lectura 
en castelan, galego, inglés e francés 
á túa disposición nas estanterías 
dispostas para tal función. Só tes que 
ver cal che interesa dos propostos; 
collelo e solicitar o seu préstamo na 
biblioteca nos tempos de lecer. Así 
que, Bo Nadal, Venturoso 2017...e, 
por suposto, boa lectura. 

 


