Normes generals
La Biblioteca és un lloc de treball per la qual cosa s’ha de mantenir SILENCI. Si heu de parlar, feu-ho en veu
baixa. Qui no respecti el silenci haurà de marxar de la biblioteca.
Cal tenir cura de la netedat de l’espai: no tireu papers a terra. Per la mateixa raó, NO ES POT MENJAR NI
BEURE DINS LA BIBLIOTECA.
CAL RESPECTAR ELS LLIBRES, tracteu-los amb cura: no els guixeu, no els estripeu ni els espatlleu.
ELS LLIBRES JA UTILITZATS S’HAN DE DEIXAR SOBRE LA TAULA, excepte els diccionaris i enciclopèdies que es
tornaran al seu lloc.
PER PODER TREURE UN LLIBRE O ALTRE MATERIAL de la biblioteca heu de DEMANAR-LO EN PRÉSTEC a la
bibliotecària.
A la biblioteca hi ha llibres que per les seves característiques no es poden fotocopiar. PER FER FOTOCÒPIES
S’HA DE CONSULTAR SEMPRE A LA BIBLIOTECÀRIA.
EN CAS DE MALMETEMENT O PÈRDUA d’un llibre o d’altre material de la biblioteca, L’USUARI HAURÀ DE FERSE CÀRREC DE LA SEVA REPOSICIÓ.
EL PRÉSTEC DE LLIBRES I MATERIAL MULTIMÈDIA
Els terminis de préstec són els següents:

•

Llibres de lectura: 15 dies, prorrogables si el llibre no és un exemplar únic i no està demanat.

•

Llibres de coneixements: només es podran deixar els caps de setmana.

•

Pel·lícules i materials audiovisuals: nomès es podran deixar els caps de setmana.

•

Els documents amb fitxa vermella (diccionaris, atles, etc.) només es podran consultar a la Biblioteca.

•

Les revistes i publicacions periòdiques es poden treure en préstec si no són l’últim exemplar que ha
arribat.

•

Els documents s’han de tornar dins el termini indicat, si no es així no es podrà utilitzar el servei de
préstec en futures ocasions. I si l’alumne no retorna el llibre, es passarà la factura als pares o tutors
per tal que es pagui l’import del llibre o document no retornat.

L’incompliment reiterat d’aquesta norma pot significar l’anul·lació del dret de préstec.
LA UTILITZACIÓ DEL MATERIAL AUDIOVISUAL
Actualment el material audiovisual tan sols es pot fer servir a les aules, amb els professors, o emportar-se’l en
préstec per als caps de semana.
EL SERVEI D’INTERNET A LA BIBLIOTECA
La connexió a internet es destina exclusivament a la recerca d'informació per a treballs, exercicis, etc. Queda
totalment prohibit fer-ne ús indegut (jugar, conectar-se a xarxes socials, baixar programes, etc.). Per accedir al
servei cal presentar el carnet d'estudiant a la bibliotecària. Els usuaris poden realitzar consultes de mitja hora
de durada fora del seu horari lectiu i poden reservar els ordinadors per un dia i hora concrets. Si després d'una
sessió de 30 minuts ningú més sol·licita el servei, podrà continuar utilitzant-lo el mateix usuari. A la biblioteca
es poden fer impressions excepcionalment, pagant-les. Altrament, les consultes s'hauran de desar en suport
digital. A la biblioteca es poden usar els ordinadors portàtils personals, però no els aparells de telefonia mòbil.

