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NORMAS DE ACCESO E USO 

 
A biblioteca é un espazo docente máis aberto a tódolos membros da Comunidade educativa, 

cuns servizos axeitados ó noso labor pero, como lugar a compartir, debemos seguir as seguintes 
normas: 
 
☺  A biblioteca é un espacio para estudar, ler, facer unha consulta, solicitar ou devolver 
libros. Para todo isto é necesario que todos procuremos manter o maior silencio posible. Para 
conversar cos compañeiros hai outros lugares. 
 

 A biblioteca non é unha cafetería. Non se pode inxerir ningún alimento ou bebida. As bolsas 
e os paquetes fan ruído e ademais pódense manchar os libros. 
 

 A biblioteca non é un cíber. O uso dos ordenadores é exclusivo para facer consultas neles, 
non para instalar materiais informáticos, xogar ou chatear. Non pode haber máis de dous 
alumnos por ordenador.  
 

 Manter en orde a biblioteca é responsabilidade de todos por iso cando marchamos 
debemos deixar as cadeiras no seu sitio, o mesmo que os libros, revistas ou calquera outro 
material que esteamos a empregar. 

 
Os alumnos que non cumpran estas normas, serán expulsados da biblioteca e non poderán facer 
uso da mesma durante un tempo 
 

 Lectura e consulta na sala: 
 
Non todos os libros se poden levar en préstamo, por exemplo, as enciclopedias, dicionarios, 
manuais ou as revistas (aínda que podemos fotocopiar os artigos de interese).  
Tamén temos unha zona na entrada onde colocamos as últimas adquisicións ou as exposicións 
que poden consultarse pero non levar aínda en préstamo. 
 

 Servizo de préstamo: 
 
Os vídeos, CDs ou DVDs pódense levar durante 7 días. 
Os libros pódense levar durante 15 días. No caso de necesitalos por máis tempo, pódese 
renovar o préstamo durante unha semana máis, sempre que non estea solicitado en reserva 
por outro usuario. 
Podemos ter en préstamo ata un máximo de 3 obras, agás os alumnos de Latín, Grego ou 
Francés. Non leves máis dos que vaias usar. 
Se incumprimos reiteradamente os prazos de devolución perderemos o dereito a levar 
materiais en préstamo durante algún tempo. 
O deterioro ou perda dos materiais suporá a súa reposición ou abono en metálico. 


