Entidades
participantes

Colectivos cos
que traballan

Actividades
ofertadas

Horarios

Biblioteca
Uxío Novoneyra
do CIFP Ánxel
Casal-Monte
Alto

Comunidade
educativa do CIFP
Ánxel Casal-Monte
Alto

- Organización
de caixas de
préstamo.
- Mantemento do
espazo
- Organización
intercambios de
libros.
- Dinamización
de recunchos de
lectura.

Recreos
(luns a
xoves)
Luns,
martes e
mércores
de 12 a
13 ou de
19 a 20
horas.

Asociación
Miguel Morás
Praza Laxes de
Orro, 2,baixo.
15008,
A Coruña.

Unidade de
tratamento de
alcol e condutas
aditivas.

- Organización
e catalogación
de fondos.
- Rutas
culturais pola
cidade.

- Martes
e xoves
de 12 a
13 (Sem)
- Luns a
xoves,
tardes
(quin)

- Recepción de
caixas de
préstamo
- Lecturas
compartidas
- Videoforum

De luns a
xoves, de
11 a 12
ou de
15:30 a
16:45
(quin)

Centro de día Persoas maiores
Monte Alto
Ronda de Monte
Alto, s/n,
15002
A Coruña
Centro de Día
Mayores SL
r/ San Luís,
46. 15007

Unidade de
Alzheimer
especializada

- Lecturas
compartidas
- Videoforum

Luns a
xoves, de
11 a 13
ou de 16
a 17:30
(quin)

Hogar de Sor
Eusebia
Lugar de
Mazaido, 38,
15010, Bens,
A Coruña.

Persoas sen fogar

- Lecturas
compartidas
- Videoforum
- Rutas
culturais
- Alfab dixital

Luns ou
venres
polas
tardes
(sem)

- Recepción de
caixas de
préstamo.
- Lecturas
compartidas
- Rutas
culturais

Venres
pola mañá
(quin)

Menores sometidos
Centro de
a medidas
Menores
xudiciais
Concepción
Arenal
Lugar Palavea,
2, 15008

Tempos para contar
Un
programa
de
voluntariado
cultural ofertado pola Biblioteca
Uxío Novoneyra en colaboración con
entidades
sociosanitarias
de
A Coruña

“Tempos para contar” ten solicitada a súa adhesión
a
“Voluntariado na Biblioteca Escolar” dentro do programa
Bibliotecas Escolares Solidarias.

Biblioteca Uxío Novoneyra
bibliocifpanxelcasal.blogspot.com.es/
twitter.com/BibliotecaAC

5 preguntas básicas
1. Que é “Tempos para contar”?
Programa de voluntariado cultural organizado pola
Biblioteca Uxío Novoneyra do CIFP Ánxel CasalMonte
Alto
en
colaboración
con
entidades
sociosanitarias da nosa cidade.
Tamén prentende ser:
- Unha ocasión para a interrelación entre o
alumnado e os colectivos cos que intervirá no seu
futuro profesional.
- Unha posibilidade de contacto persoal que axude
a afianzar o compromiso cos outros e a firme
crenza nunha atención que non pode perder de
vista o seu carácter humano.
- Unha chea de tempos para intercambiar historias
e experiencias que darán para moito contar…

2. Quen pode participar?
O alumnado maior de idade matriculado en oferta
presencial, en rexime ordinario o modular, en
calquera dos ciclos ofertados no CIFP Ánxel Casal
-Monte Alto.

3. Cales son os teus dereitos como participante?
- Recibir formación
- Ser apoiada/o e acompañada/o por profesorado do
equipo de biblioteca.
- Participar activamente no deseño, realización e
avaliación das actividades.
- Renunciar á túa participación logo de ter
avisado debidamente e con tempo prudencial.
- Recibir Diploma de acción voluntaria emitido
pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación
e Voluntariado.

4. Cales son as túas obrigas como participante?
- Asinar un compromiso de participación no que
establecerás coa coordinadora da biblioteca o
horario e as tarefas que realizarás.
- Participar nas accións formativas ofertadas.
- Comportarse de xeito respectuoso e responsable.
Coidar
as
instalacións
e
os
materiais
proporcionados.
5. Que tes que facer para inscribirte?
- Sería conveniente que asistises a algunha das
charlas de presentación que terán lugar nos días
e horas ofertados a continuación, escolle a que
máis se adapte a ti:

Mércores 13 de decembro, no salón de actos de
11:30 a 12:00 horas ou de 19:00 a 19:30.

Venres 15 de decembro, no salón de actos de
11:30 a 12:00 horas ou de 19:00 a 19:30.
- Consulta a oferta de actividades e lugares de
realización no cadro da contraportada, e fai a
túa elección. Podes poñer ata un máximo de 3
opcións por orden de prioridade, pensa que sempre
vai ser preciso poder adicar
momentos á
preparación
das
actividades
co
equipo
de
biblioteca, reserva algún tempo
para asegurar
esa posibilidade.
(Por exemplo: gustaríame ser voluntaria na Asociación
Miguel Morás, para a actividade de catalogación de fondos,
podería asistir os martes ou os xoves, unha vez á semana;
tamén me gustaría ser voluntaria no centro de día de Monte
Alto, de 11 a 12 horas os luns ou os mércores, unha vez á
semana; podería adicar unha hora semanal á preparación das
actividades coa biblioteca de 12 a 13)

- Se non o tes claro o equipo de biblioteca
intentará axudarte a tomar unha decisión. Podes
dirixir
as
túas
preguntas
ó
noso
e-mail:
biblioteca.cifpanxelcasal@gmail.com
- Cubre a ficha de participación e entregaa na
biblioteca.

