
ORGANIZACIÓN DOS FONDOS

Para buscar un libro tes que ter 
en  conta  a  etiqueta  (“tejuelo”) 
que hai na parte inferior

NORMAS DE USO

Se  ordenado:  Deixa  os  libros 
onde os atopaches. Usa o teu marcador 
para  localizar  o  sitio  onde  colliches  o 
libro.

 Coida  os  libros:  Non  os 
manches  nin  os  estragues.  Ti  eres  o 
responsable do libro que colliches e se o 
estropeas  ou  o  perdes,  terás  que 
repoñelo.

 Garda silencio:  A biblioteca é 
un  lugar  para  ler  e  tes  que  estar  en 
silencio  para  non  molestar  aos  que 
están lendo.
            

 Non  comas  nin  bebas  na 
biblioteca.

  Se responsable:  Devolve  os 
libros  dentro  do  prazo,  pois  outras 
persoas poden estar esperando por el.

   BIBLIOTECA
   C.P.I. SAN SADURNIÑO

GUÍA DE
USUARIOS

82N-G
BAN
cho

O número da CDU, 
neste caso narrativa 
en galego

Tres primeiras letras 
do título, en 
minúsculas

Tres primeiras letras 
do apelido do autor, 
en maiúsculas

Os  libros  teñen  ademais  unha 
etiqueta de cor que indica a idade 
para quen está recomendado.
       Prelectores

       Primeiros lectores: 6-8 anos

       Lectores autónomos: 9-11 anos

       Lectores expertos: 12-14 anos

       Xuvenil: máis de 15 anos



C.D.U.
Clasificación Decimal Universal

O número da CDU indica a materia do libro.

PRÉSTAMOS
Debes presentar o teu carné de usuario 
para calquera préstamo ou devolución.
Os préstamos e as devolucións sempre 
serán rexistrados mediante o programa 
informático de xestión.

HORARIO: 
Todos os días nos recreos.
Unha hora semanal para cada grupo co 
seu titor.

PARA CASA:
 - 1 libro de literatura. Tempo máximo 15 
días
  -  1  película  ou disco de  música.  De 
venres a luns.
  - 1 libro de consulta. De venres a luns.
   -  Enciclopedias,  dicionarios  e 
produción propia NON SE PRESTAN

PARA AS AULAS:
LITERATURA

- 1 lote de libros
- Tempo máximo 1 trimestre
-  Lévao o profesor.

CONSULTA
- Tempo máximo: a duración do tema 

na aula
   -   Lévao o profesor 

Podes consultar o catálogo da biblioteca 
vía Internet en:

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Portada.aspx


	GUÍA DE
	ORGANIZACIÓN DOS FONDOS
	NORMAS DE USO

	   BIBLIOTECA
	   C.P.I. SAN SADURNIÑO
	HORARIO: 




