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De conformidade co establecido no Art. 5 da Lei Orgánica 15/1999 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o 
dereito de información na recollida de datos informámoslle de que os datos de carácter persoal que nos forneceu nesta e outras comunicacións 
mantidas con vostede serán obxecto de tratamento nos ficheiros responsabilidade do CPR Fillas de María Inmaculada. A finalidade do tratamento é 

a de xestionar de forma adecuada a prestación do servizo que nos requiriu. Así mesmo estes datos non serán cedidos a terceiros, salvo as cesións 
legalmente permitidas. Os datos solicitados a través desta e outras comunicacións son de subministración obrigatoria para a prestación do servizo. 
Estes son adecuados, pertinentes e non excesivos. A súa negativa a fornecer os datos solicitados implica a imposibilidade prestarlle o servizo. Así 
mesmo, informámoslle da posibilidade de exercitar os correspondente dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de conformidade 

co establecido na Lei 15/1999 ante o CPR Fillas de María Inmaculada como responsables do ficheiro. Os dereitos mencionados pódeos exercitar a 
través do teléfono e correos electrónicos citados na cabeceira. 
 
 

Debido a situación actual, como todos sabemos, en moitos casos nos é inviable 
visitar bibliotecas ou museos, por eso o EDLG quere mantervos en contacto , na 
medida do posible, con eles, e por eso que compartimos con vos os seguintes 
enlaces: 

 

• Para que poidades seguir desfrutando da literatura na nosa lingua: 

 

http://tradutoresgalegos.com/bivir.html 
 

A Asociación de Tradutores Galegos creouse en 1985 para potenciar a tradución á 
nosa lingua como ferramenta para a súa normalización. É unha asociación non 
profesional de tradutores que realizan o seu labor fundamentalmente no ámbito 
literario. 

 

Á parte de apoiar a tradución literaria ó galego, a iniciativa máis importante que 
desenvolveu a ATG é Bivir, a Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego. 

 

O proxecto de Biblioteca Virtual BIVIR da ATG pon en galego obras da literatura 
universal libres de dereitos, que calquera pode descargar gratuitamente en formato 
PDF. 

 

https://epubgalego.wordpress.com/category/teatro/ 
 

epubgalego é unha iniciativa que trata de recoller nun único sitio web os libros 
electrónicos (en formato ePUB) escritos en galego espallados pola rede adiante. 

 

https://catalogo.galiciale.gal 
 

O “Catálogo galego” forma parte do proxecto GaliciaLe, promovido e xestionado 
pola Xunta de Galicia, plataforma da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia que 
fai posible a lectura e visionado de obras dixitais a través da internet. 
Desde o catálogo galego de GaliciaLe podes realizar o préstamo de títulos en 
formato dixital para lelos ou velos en diferentes dispositivos. 
Se xa es socio/a dunha das bibliotecas da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, 
soamente precisas introducir o teu usuario e contrasinal que che facilitaron na túa 
biblioteca. 
En caso de que non sexas socio/a dalgunha das bibliotecas da Rede, debes acudir 
a unha delas para obter o carné. Alí rexistrarante como novo/a usuario/a da 
plataforma de préstamo GaliciaLe. 

• Para visitas virtuáis e consulta de materiáis didácticos: 
 

https://museos.xunta.gal/es/mupega 
 

O Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega) é un museo dependente da Consellería 
de Educación, Universidade e Formación Profesional, especializado en materia 
educativa. O seu obxectivo fundamental é recuperar, protexer, mostrar e difundir o 
rico patrimonio educativo de Galicia. Nel móstrase a evolución da escola galega a 
través do tempo. 
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