1. El punt de llibre imprescindible per utilitzar el material de la biblioteca.
2. A la biblioteca cal silenci, veu baixeta, perquè sinó no podem llegir ni estudiar si tothom crida o hi ha molt de soroll.
3. A la biblioteca venim a llegir, escriure i a fer treballs.
4. A tots ens agrada molt jugar, però tenim altres llocs per fer-ho: el pati, per exemple !
5. Si hem d’utilitzar els ordinadors ho farem per torns i després d’apuntar-nos a la llista que trobarem a la taula de la biblioteca.
6. A la biblioteca hi ha unes normes de comportament, les hem de seguir perquè sinó haurem de sortir-ne.
7. Si ens han renyat alguns dies per no portar-nos com cal, ens poden dir que no entrem durant un temps.
Si tot i amb això seguim sense comportar-nos ens poden dir que no hi tornem durant una llarga temporada.

Podem endur-nos materials a casa:






Un llibre per set dies, renovables.
No ens podem retardar en els terminis de retorn.
Si no retornem el llibre a temps: TARGETA GROGA.
Si el fem malbé o el perdem: també: TARGETA GROGA + PAGAMENT DEL LLIBRE.
2 TARGETES GROGUES = 1 TARGETA
VERMELLA.
Una targeta vermella = Pot passar que estiguem sense entrar a la biblioteca des d’1 mes fins a nou avís.

Hi ha una dita que diu:
“ Un llibre desordenat o fora de lloc és un llibre perdut”.

Quan volem un llibre de la prestatgeria hi posem un punt de llibre per recordar més tard on l’hem de tornar segur que el posarem
on toca.

A la biblioteca tenim dos tipus de racons diferents:
‐ Coneixements, consulta.
‐ Contes, històries, llegendes i faules.
Tots els armaris i les seves prestatgeries tenen rètols.

Els llibres de coneixements serveixen per fer treballs de classe, com els d’animals, plantes, flors, camp, països, mapes...
Aquests llibres no porten gomet i no es poden treure de l’escola.
Els llibres de contes, històries, llegendes i faules tenen diferents gomets.
Els que teniu per la vostra edat són per cicles:
BLAU: C.I.
VERMELL: C.M.
VERD I GROC: C.S.

Tenim llibres, revistes, còmics i ordinadors amb connexió a Internet.
“La biblio” és un lloc per al gaudiment, la curiositat i la imaginació, p er sentir-nos i introduir-nos dins de les històries i les llegendes.
També ens ofereix recursos necessaris per a l’estudi, per als treballs de clase i les tasques escolars

Trobarem 2 tipus de prestiatgeries diferents:
. Consulta o Coneixements
. Imaginació o ficció
Tots els armaris i les seves prestatgeries tenen RÈTOLS.

Podem endur-nos llibres o alters materials a casa. QUINS?

‐ Tots els que tinguin gomets VERMELL, BLAU, VERD I GROC.
‐ Els que no tenen gomet NO ens els podem endur perquè són de consulta. Són, per exemple, les enciclopèdies, diccionaris,
llibres mòbils o d’altres que consderi per consens l’escola- per exemple, quan els volem per a una exposició.
‐ Podem endur-nos un total de 1 llibre com a màxim i per un període de 7 dies naturals, renovables pe altres 7, sempre donant
avís a la biblioteca. Si tenim un treball de clase i sol.licitat per la/el mestra/e podrá ser ampliat.
‐ En cas de PÈRDUA o MALMESA d’un llibre o altre material, es restituirà o reemborsarà l’objecte o volum en qüestió,
prèvia comunicación escrita als pares, mares o tutors.
- Només la persona encarregada i autoritzada de l’espai en el moment que sigui obert pot fer préstecs ( 5 A 6 TARDA).
‐ Podem endur-nos llibres durant els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa, però no durant el d’estiu, per ser
aquest fora del curs escolar.
‐ No podem endur-nos cap material si prèviament no s’ha tornat el que tenim a casa. Tampoc no podrem tornar a
demanar cap préstec si no hem reposat el material extraviat o greument deteriorat una vegada comunicat als nostres pares o
tutors.
El servei de préstec començarà a l’octubre i acabarà al mes de juny.

1. La biblioteca és dels alumnes.
2. La biblioteca és per GAUDIR, no un lloc de càstigs.
3. La biblioteca és un lloc ple de VIDA, no és un museu.
4. La biblioteca és un lloc per estar en SILENCI, però no absolut.
5. La biblioteca és per llegir el que VULGUEM, no el que vulguin.
6. La biblioteca és per CRÉIXER, no per detenir-nos.
7. La biblioteca és la teva LLAR, a més de la teva escola.
8. La biblioteca és un lloc per SOMIAR, a més per a ESTUDIAR.
9. La bilblioteca és un lloc per entrar-hi VOLUNTÀRIAMENT.
10. La biblioteca és un lloc per RELAXAR-NOS, no on trobar-nos incòmodes.

