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 Tot l’alumnat del centre podrà utilitzar els ordinadors de la biblioteca i el servei de 

préstec de llibres a l’hora de l'esbarjo. 

 Ús de l’ordinador 

•Per usar un ordinador de la biblioteca cal reservar-lo prèviament a l’hora de l'esbarjo; 
quan es renuncia a una reserva, cal  manifestar-ho amb antelació. 

•Els torns d’ús de l’ordinador es concediran per ordre de sol·licitud, on s’haurà de fer 
constar nom i cognoms, curs i grup, la matèria que es vol consultar i, si escau, 
l’acompanyant (un com a màxim). 

•Només s’acceptarà la reserva quan l’alumnat tingui tasques curriculars i educatives 
que requereixin l’ús de l’ordinador. 

•En incorporar-se un alumne/a a un ordinador, prèviament reservat, aquest vigilarà que 
el material estigui en bon estat i davant de qualsevol incidència informarà 
immediatament el/la professor/a encarregat/da de la biblioteca. 

•Està prohibit instal·lar qualsevol tipus de software als ordinadors o desinstal·lar-lo. 
Davant de qualsevol necessitat, pregunteu. 

•Qualsevol desperfecte del material, tant a nivell de hardware com a nivell de software, 
portarà a la inhabilitació de l’alumnat per a l’ús dels ordinadors de la biblioteca per a la 
resta del curs, a més a més de la reparació econòmica dels danys causats. 

•No es pot imprimir cap document. 

 Préstec de llibres de la biblioteca 

•Caldrà identificar-se amb el nom i cognoms, curs i grup per poder emportar-se llibres en 
préstec. 

•El termini per retornar els llibres prestats és de tres setmanes com a màxim, 
prorrogable una setmana més, sempre que no hi hagi ningú en llista d’espera. 

•En cas de pèrdua o deteriorament greu, s’haurà de pagar l'import del llibre i durant 
quinze dies quedarà exclòs/a de préstec. 

•El límit de llibres en préstec és de dos. 

 Consulta 

•Els llibres consultats s’han de deixar al prestatge amb rodes del costat de la taula de 
la persona responsable de la biblioteca. 

 Normes d’hàbits i ètica 

•Cal estar en silenci. 

•No es pot menjar, beure, ni jugar, per exemple a cartes, dins de la biblioteca. 

•Cal tancar la porta de la biblioteca tant en el moment d’entrar com en el moment de 
sortir. 

•Qualsevol alteració de l’ordre en la biblioteca portarà a l’expulsió de l’alumne/a. 

•No oblideu que el bon estat i funcionament és una tasca de tots, així doncs, intentem 
respectar-la al màxim i treure’n un bon profit. 

 Catàleg de la biblioteca 

Adreça per consultar el catàleg: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/biblioteca.jsp?codi=43007580 
 

També s'hi pot accedir amb l'enllaç de la pàgina web del centre: 

http://agora.xtec.cat/inslarboc/projecte-educatiu/biblioteca/ 

 


