
CDU 

0. XENERALIDADES  

    03 Enciclopedias  e dicionarios. 

1. FILOSOFÍA 

    14 Sistemas  filosóficos. 

    15 Psicoloxía 

    17 Moral. Ética. Filosofía práctica. 

2. RELIXIÓN 

    26 Cristianismo 

    22 A Biblia. 

    29 Outras relixións 

3. CIENCIAS SOCIAIS 

    37 Educación. 

5. CIENCIAS EXACTAS.  CIENCIAS NATURAIS 

    51 Matemáticas 

    53 Física 

    54 Química 

    57 Bioloxía 

6. CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TÉCNICA   

    61 Medicina e saúde 

    69 Afeccións técnicas ou manuais. 

7. BELAS ARTES. XOGOS. ESPECTÁCULOS. DEPORTES 

    72 Arquitectura 

    75 Pintura 

    78 Música 

    79 Deportes 

8. LINGÜÍSTICA. FILOLOXÍA.LITERATURA 

    82 Literatura (C: castelá / G:galego) 

         82N-C  / 82N-G  Narrativa 

82P-C  / 82P-G  Poesía 

82T-C  / 82T-G  Teatro 

82C-C / 82C-G   Comic 

82E-C / 82E-G   Ensaio 

9. XEOGRAFÍA.BIOGRAFÍAS.HISTORIA 

91 Xeografía 

92 Biografías 

93 Historia Universal 

            

 

Lembrade familias que to-

dos e todas somos impor-

tantes axudando a crear 

lectores, porque aquí, no 

noso  cole...CONTAMOS 

CON TODOS!!!!!! 

BIBLIOTECA 
 ESCOLAR 

INAUGURACIÓN 
  

Dia 25 de MARZO 
ás 15:30 na biblioteca  

Coa actuación  

do contacontos 

 GERMAN E SÚA  

GRAVATA TORTA 



 

Lectura e consulta na sala: 

 

Mentres esteas na biblioteca podes consultar li-

bros, revistas, etc que queiras pero cando remates 

tes que deixalos no lugar onde estaban, pero si 

non estas seguro, quedaran no recuncho de “libros 

perdidos”. 

Préstamo:  

 

 Este curso comezaremos co servizo de présta-

mo os martes de 15:30 a 16:30. 

 Os libros poden levarse un máximo de 15 días. 

Pasado este tempo tes que devolvelos á biblioteca 

ou renovar o préstamo por outros 15 días. 

 Podes ter en préstamo dous libros pero pensa 

nos demais e non leves o libro ata que o poidas 

ler. 

 Levar un libro en préstamo supón a presenta-

ción do carnet  
 

 

A organización da biblioteca: 
 

Os libros están organizados por materias seguindo 

a Clasificación Decimal Universal (C.D.U.) que 

podedes consultar nun cartel da biblioteca. 

En cada estante os libros colócanse por orde alfa-

bética. 

 

Unha parte dos libros xa levan no seu lombo unha 

etiqueta que che axudará a localizar o libro na bi-

blioteca. A etiqueta recolle os seguintes datos: 

 

 

 

 

Esta etiqueta correspondería a un libro de Literatu-

ra (CDU: 82); como leva tamén a letra N sabemos 

que é unha narración ou conto e a letra G indícanos 

que está escrito en Galego. 

Foi escrito por Manuel Rivas, a etiqueta recolle en 

maiúsculas as iniciais do seu apelido. 

O título é O lapis do carpinteiro, do que se recollen 

as tres primeiras letras, unha vez descartado o arti-

go. 

 

A hora de buscar libros nos andeis é importante ter 

en conta estes datos: 

  

 Cando temos varias obras dun mesmo autor 

estas estarán ordenadas alfabeticamente segundo as 

iniciais do seu título recollidas na etiqueta. 

 No caso da literatura, tanto en galego coma en 

castelá, os libros levan un distintivo que represen-

tan a idade recomendada para dita lectura:  

 

Azul:8-10 anos. 

Vermello:10-13anos. 

Verde: A partir de 13 anos. 

Sen distintivo: adultos. 

Servizos da biblioteca 
Normas xerais da biblioteca: 
 

 Na biblioteca debemos gardar o maior silencio 

posible para non molestar ás persoas que están estu-

dando ou lendo. 

 

 Cando sexa necesario falar, non facelo en voz 

alta. 

 

 Entrar ordenadamente para non molestar os de-

mais. 

 

 Coidar os libros procurando que estean en per-

fecto estado. 

 

 O alumno que perda ou rompa un libro deberá 

repoñelo. 

 

 No caso de atopar algún libro en mal estado 

depositalo no “ Hospital dos libros” para que poida 

ser reparado. 

 

 O alumando pode entrar na biblioteca con libros 

de texto, cadernos u otro material para estudar ou 

facer os deberes. 

 

 Non se pode comer nin beber na biblioteca. 

TODOS OS PAIS E NAIS QUE QUEI-
RAN PODERÁN GOZAR  DESTES SER-
VIZOS SOLICITANDO O SEU CARNET 

82N-G 

RIV 

lap 


