Guía de C.D.U.

8 LINGÜÍSTICA. LITERATURA

0 XENERALIDADES. DICIONARIOS.
ENCICLOPEDIAS.

80 Língua. Xeneralidades.
801 Linguas.
81 Poesías. Xogos e cancións. Rimas
82 Teatro. Marionetas. Monicreques.
83 Narrativa. Novelas. Contos.
831 Libros de imaxes.
832 Libros educativos. Abecedarios
833 Contos infantís. Libros troquelados.
834 Contos de animais protagonistas. Fábulas.
840 Libros educativos e de imaxes.
841 Da vida real.
842 Históricos e de guerra.
843 De aventuras ( de acción, piratas, viaxes...)
844 De policías, terror e misterio
845 Humor.
846 Fantásticos e lendas.
847 Científicas e de ciencia ficción.
848 Animais como protagonistas.
849 De temas relixiosos.
85 Clásicos. Adaptación de clásicos.
86 Antoloxías de contos. Coleccións. Misceláneas.
87 Cómic. Outros xéneros literarios

01 Bibliografías. Catálogos. Biblioteconomía.
03 Obras xerais. Enciclopedias, dicionarios
04 Ordenadores. Informática
05 Publicacións seriadas. Publicacións periódicas

1 FILOSOFÍA. PSICOLOXÍA. ÉTICA
15 Psicoloxía
17 Moral. Ética. Filosofía práctica

2 RELIXIÓN
22 A Biblia. A Sagrada Escritura
26 Cristianismo
29 Outras relixións

3 CIENCIAS SOCIAIS.
30 Socioloxía. Política. Dereito. Turismo
36 Consumo.
37 Educación. Ensino. Tempo de lecer. Tradicións.

5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS
NATURAIS
50
504
58
59

Matemáticas. Física. Química. Biolóxía.
Medio ambiente. Ecoloxía.
Botánica
Zooloxía

CEIP “Pena de Francia”
Tameiga - Mos

9 XEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA
91 Xeografía. Viaxes
912 Atlas.
913 Xeografía de España.
914 Xeografía de Galicia
92 Biografías
93 Historia
94 Historia de España
941 Historia de Galicia

BIBLIOTECA ESCOLAR

PLANO DA BIBLIOTECA

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TÉCNICA.
60 Medicina. Saúde. Industria. Comercio.
61 O corpo humano.
62 Técnica. Comunicación. Imaxe. Son
63 Educación Vial

7 ARTE. MÚSICA. XOGOS. DEPORTES.
ESPECTÁCULOS
70. Arquitectura. Artes plásticas. Escultura. Pintura
Fotografía.
74 Debuxo. Deseño. Artesanía
76 Artes gráficas. Gravado
78 Música
791 Cine
796 Diversións. Espectáculos. Xogos. Deportes

Órbil a nosa
bibliomascota

Guía nº 3

Servizos e
normas de
funcionamento

Normas Xerais
-A biblioteca é un lugar de lectura, estudo, consulta e
procura de información, polo que é necesario un
ambiente de silencio. Os usuarios deberán comportarse
en todo momento de acordo coas normas de convivencia
e respecto cara todos os membros da comunidade
educativa.
-Manter en orde a biblioteca é unha cousa de tod@s, así
que ao marchar hai que deixar as revistas no seu lugar,
recoller os papeis da mesa...
-Non se pode comer nin beber na biblioteca.

2. Servizos da biblioteca
Lectura e consulta en sala
-Mentres esteas na biblioteca podes consultar os libros,
revistas, etc., que
queiras pero cando
remates o profesor
axudarache a
colocalo no seu
sitio.
-A medida que
vaian chegando
novos materiais á
biblioteca
irémoste informando no expositor de novidades.
Servizo de acceso a INTERNET
-Os ordenadores podes empregalos para facer os teus
traballos, buscar información en internet, consultar nos
CDs ou DVDs, ver o teu correo, escoitar algunha
gravación ... pero non podes usalos para chatear nin para
xogar.
-Só poderá haber dúas persoas como máximo por cada
ordenador, sen entorpecer o paso a outros usuarios. E por
suposto, sen facer ruído.
Para utilizalos deberás presentar o carné de lector.
Atopar información.
Se non es experto no uso de INTERNET podes buscar
información a través dos Favoritos que ten o navegador
Explorer ou no arquivo Ligazóns que hai no Escritorio e
que te leva a páxinas relacionadas coa CDU.
Extraer información
Se desexas extraer algunha información, podes Imprimir( 1
folla ) para o cal deberás avisar ó profesor/a ou ao

colaborador/a e se é o caso o nº de follas a imprimir para
algún traballo especial.
Servizo de préstamo
-O material da biblioteca clasifícase en dous grupos:
a) material de consulta e lectura na sala.
b) material de préstamo.
O primeiro (dicionarios, enciclopedias, atlas, grandes
manuais de historia e arte ou libros de gran tamaño)
pódese consultar ou ler na sala pero non pode ser levado
en préstamo. Para levar
este material da biblioteca a
outros lugares do colexio
solicítao sempre ao
profesor ao cargo da
mesma nese momento. O
segundo pode ser levado
en préstamo á casa
-Para poder levalos é
necesario darllos ao
profesor/a de garda ou o colaborador/a para que rexistre o
préstamo. Cando os devolvas tamén llos debes dar ao
profesor/a ou colaborador/a que nese intre se ocupe da
biblioteca.
-O prazo do préstamo é de quince días, renovables por
outros quince, o prazo é dun mes.
-Cada lector poderá sacar da biblioteca un máximo
de dous libros simultaneamente. De todos os xeitos,
pensa nos demais e non leves máis dos que vaias poder
ler.
-Existe un buzón de suxestións á disposición do alumnado.
Podes propor a compra de libros, revistas, CDRom...
que che parezan interesantes. Tamén podes propoñer
actividades que che gustarían que se fixesen.
Que tes que facer para levar un libro para a casa´
Os pasos a seguir son:
1º Elixe o libro que queiras (que teña etiqueta da CDU.
Cólleo sen descolocar os outros libros.
2º Vai xunto o profesor/a ou os alumn@s colaboradores e
amósalle o teu carné e leva tamén o marcapáxinas que
che se entregou. Non podes levar un libro se non tes o
carné e o marcapáxinas.
3º O profesor/a ou os alumn@s colaboradores rexistrará
no programa “Proxecto Meiga” o libro que levas, no que
queda anotado a data do día no que levas o libro e a da
que terás que devolvelo.
O profesor/a ou @s alumn@s colaboradores anotará no
marcapáxinas o número de rexistro do libro e a data
devolución no lugar correspondente.

4º Cando fagas a devolución do préstamo deberás
entregalo o profesor/a ou os alumn@s colaboradores para
que o rexistre de novo. El/elas o colocarán de novo no seu
sitio no andel correspondente.
¡¡¡ Para saber cando tes que devolver o libro MIRA O
MARCAPÁXINAS !!!

3. Horario
A biblioteca estará aberta durante o recreo de 11:30 a
11:50 horas, para empréstitos e devolucións, coa
seguinte distribución:
Luns e xoves: 1º - 3º - 6º
Martes e venres: 2º - 4º - 5º
Os mércores estarán dedicados a traballo interno,
formación de usuarios ou actividades programadas. Polas
tardes abriremos de 16:00 a 17:30 horas.
Ademáis disporás dunha hora a semana no teu horario
lectivo para vir co titor/a e os compañeiros/as de clase.

4. A organización da biblioteca
Os libros están organizados por materias seguindo a
Clasificación Decimal Universal (C.D.U.). Dentro de cada
andel os libros colócanse por orde alfabética ( de esquerda
a dereita e de abaixo
cara arriba ). Os libros
levan no seu lombo unha
etiqueta que che axudará
a localizar o libro na
biblioteca.
As nove SECCIÓNS en
que se organiza a
biblioteca correspóndense
con cadanseu díxito de
materia. Hai un cartel enriba de cada unha que amosa a
sección e tamén a bibliomascota correspondente a dita
sección Ese é o primeiro dos díxitos que compoñen a CDU
e que atopas na ETIQUETA do lombo do libro. Esta consta
de tres liñas, a primeira numérica e as outras dúas
alfabéticas.

847
SIE
rel

 Etiqueta do lombo.

A súa correspondencia é esta:
a) CDU (847)
b) Tres primeiras letras do apelido do autor (SIE)
c) Tres primeiras letras do título (rel)
Este exemplo pertence ao libro de Jordi Sierra i Fabra,
Relatos galácticos, conto de ciencia ficción escrito en
lingua española.

