
Biblioteca Ceip Pedrouzos

LUCES, CÁMARA  E   ACCIÓN!!!!!!!
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Que sabedes das bibliotecas?

Entre tod@s intentade respostar

estas cuestións!

Que é unha biblioteca?

Que podes atopar nela?

Que se fai dentro?
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•Fala en voz baixa e mantén o silencio.
•Non se pode comer: toma a merenda antes de entrar.
•Non podes estar entrando e saíndo.
•Cando marches deixa colocada a cadeira e a mesa; os
libros deposítaos nos andeis da entrada.
•Coida os libros e os materiais.
•Devolve os empréstitos dentro dos prazos
•Fai caso ás compañeiras e compañeiros colaboradores.
•Se atopas un libro en mal estado avisa @ profe de 
garda para  amañalo.

Como hai que 
comportarse?
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Que é unha biblioteca escolar?
É un lugar dentro da escola onde podes:
•Buscar e atopar información en libros, 
enciclopedias, internet...
•Pasalo moi ben lendo contos e relatos.
•Facer os traballos escolares e estudar.
•Levar libros emprestados á casa durante uns días.

A biblioteca non é un espazo
para xogar; para iso están os
patios de recreo!



5

•Estudar e facer traballos escolares.
•Ler  contos, revistas, comics..
•Tomar libros emprestados.
•Empregar os ordenadores para buscar 
información ou  xogar cos xogos da intranet 
do cole, consultar o catálogo da biblioteca ...

Que podes facer 
na biblioteca?



6

Cando podes
entrar na  biblioteca?

•No recreo da mañá.

•No recreo do comedor.
•Os luns de 16:30 a 17:30

Podes vir cos teus pais!

•Cos teus compañeir@s de clase e                   
titora ou titor, no horario que tedes
asignado.
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Cando podes
realizar empréstitos

e devolucións?

No recreo da mañá e do comedor.

Os luns de 16:30 a 17:30.
Na hora que vaias co teu grupo de clase.

Cando queiras levar un material da biblioteca á
casa tes que dicirllo @ profe encargad@ e cando
fagas a devolución tamén.

IMPORTANTE: Tes que aprender o teu número de 
lector ou lectora
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Canto tempo 
podo ter un libro 

emprestado?

•O tempo máximo é de 15 días para os libros e unha semana para 

os CDs.

•Podes levar ate tres libros ou dous libros e un CD.

•Se tes algún material fóra do prazo de devolución non poderás

facer ningún empréstito máis ate devolver o que tes pendente.

•Tes que ser responsable e coidar o material que leves

emprestado. No caso de perdelo ou deterioralo terás que repoñelo

ou abonar o seu valor.
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•Fala en voz baixa e mantén o silencio.
•Non se pode comer: toma a merenda antes de entrar.
•Non podes estar entrando e saíndo.
•Cando marches deixa colocada a cadeira e a mesa; os
libros deposítaos na “ra”.
•Coida os libros e os materiais.
•Devolve os empréstitos dentro dos prazos
•Fai caso ás compañeiras e compañeiros colaboradores.
•Se atopas un libro en mal estado avisa @ profe de garda
para  amañalo.

Como hai que 
comportarse?
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Agardo verte pronto
pola biblioteca


