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1.- A biblioteca é de todos. Respecta os libros e o 

mobiliario. 

2.- Na biblioteca é necesario o silencio. Non molestes 

levantando a voz ou arrastrando as cadeiras. 

3.- Despois de utilizar as cadeiras, por favor colócaas 

correctamente. Respecta a orde. 

4.- Non está permitido comer nin beber na biblioteca. 

5.- Un libro mal colocado é un libro perdido. Non 

coloques os libros nos andeis, déixaos no moble de  

DEVOLUCIÓNS no seu color correspondente. 

6.- O espazo de PRE-LECTORES está destinado aos 

alumnos de EDUCACIÓN INFANTIL e 1º e 2º de 

EDUCACIÓN PRIMARIA, respéctao. 

7.- Podes ter en préstamo un máximo de 2 documentos 

(libros, películas …). 

8.- O prazo de devolución é de 7 días para os libros e 

para o material audiovisual. Se precisas máis días 

debes renovar o préstamo. 

9.- Sácalle proveito á hora semanal de BE asignada a 

cada curso para o PL. 

10.- Respecta as normas do uso do Ordenador que 
están expostas na BE. 

NORMAS DA BIBLIOTECA 
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• Colocar e ordenar  os 
libros nos andeis. 

• Ordenar a biblioteca 
(cadeiras no seu sitio…) 

• Axudar ás profesoras 
encargadas no control 
dos ordenadores. 

• Asesorar nas lecturas. 

• Buscar libros na base de 
datos. 

• Avisar dos libros dete-
riorados para seren 
arranxados. 

• Coidar que haxa silencio 
na biblioteca. 

• Facer o autopréstamo. 

• Controlar que a sinatura 
estea correcta. 

 

• Como están colocados os libros. 

• Que cor lle corresponde a cada Ciclo. 

• Que están ordenados por orde alfabética 

segundo o 1º apelido do autor ¡OLLO COS 

DE CONSULTA! Están pola CDU (nº co-

rrespondente á materia) e tamén por orde 

alfabética. 

• Opara devolver os libros hai un andel para 

cada cor, non te confundas de cor nin de 

andel ao ir colocalo no seu sitio. 

• Controlar o horario que a primeiros de 

mes vos facilitará a encargada. 

• Estar atento/a ás novidades. 

• Coñecer as normas para o uso do ordena-

dor. 

• Todas as normas que rixen a biblioteca. 

• As funcións do colaborador/a.  

FUNCIÓNS DO 
COLABORADOR/A 

QUE HAI QUE SABER 


