
Ens ajudareu a triar la mascota de la

Biblioteca ?

Dintre de poc explicarem com ho podreu fer

Guia d'usuari

Biblioteca
escola El Solell?



Normes d'ús de la Biblioteca

A la Biblioteca sempre seràs molt benvingut/da però per a que
funcioni tots hem de respectar unes normes.

1- Has de fer silenci: el volum de veu ha de  ser
l'adequat per no molestar a la resta d'usuaris.

2-Els llibres s'han de respectar: no es poden trencar, ni guixar,
ni subratllar, ni tampoc perdre'ls...

3-Els llibres tenen el seu lloc i per aquest motiu, després
d'haver-los llegit, els hauràs de deixar al mateix lloc. Si no el
recordes els pots deixar al lloc que ja trobaràs senyalitzat.

4-Et pots portar material a casa: els llibres te’ls podràs endur
sempre que avisis al teu tutor o a la persona responsable de la
Biblioteca.

5-Pots buscar informació per Internet però sempre respectant
l'ordre i el temps del altres.

6-Pots estudiar i treballar en grup : però respectant l'ambient
tranquil i relaxat. Parla fluix i no facis sorolls que puguin molestar.

7 -Quan marxis has de revisar que no t'hi deixis res i que tot
queda endreçat: Deixa cadires i llibres al seu lloc.

8-A la biblioteca no es pot menjar i s'ha d'entrar amb les
mans ben netes.

A la Biblioteca t'oferim un gran ventall de possibilitats:

-Llibres de coneixements (en creació) per buscar tota la
informació que necessitis.
-Revistes infantils: Cucafera, Tiro-liro, Tatano, Cavall fort, Tretze
Vents…

-Còmics :Astèrix , Tintin, Mortadelo i Filemón,...

-Llibres de literatura infantil ordenats per cicles :

. I1 a partir de 3 anys (gomet blau cel)

. I1 a partir de 6 anys (gomet blau marí)

. I2 a partir de 8 anys (gomet vermell)

. I3 a partir de 10 anys (gomet verd)

- Llibres de poesia infantil i teatre.

-The english BUS: El lloc per trobar lectures en anglès.

-Àlbums il·lustrats: amb un gran ventall per a totes les edats.
Aquests llibres s’han de quedar sempre a la biblioteca però si te’ls
vols endur avisa i te’ls prestarem.

-Zona de mediateca (en creació) amb Dvd’s, Cd’s i Cd-rom

i ordinadors connectats a Internet.

-Zona de pares i professors:amb material de consulta i lectura.
De moment només tenim el “RACÓ DE LES EMOCIONS” però
l’anirem ampliant.


