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En cada estante os libros están ordenados por orden al-

fabética do seu autor/a.

As obras dun mesmo autor/a están ordenadas segundo

as iniciais do seu título recollidas na etiqueta.
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Blogue da biblioteca:

http://biblioxuvencos.wordpress.com/

Web da biblioteca:
http://centros.edu.xunta.es/ceipnosasenhoradexuvencos

Nas seguintes ligazóns atoparedes máis informa-

ción:



Debes coidar os libros. 

Evita dobralos, manchalos, engurralos…. 

Ti es responsable do libro que levas, no caso de estra-

galo ou perdelo, deberás repoñelo ou abonar o seu im-

porte, para incorporalo de novo á Biblioteca.

Na biblioteca debes estar en silencio

para non molestar aos demais.

Se atopas un libro en mal estado, avisa

aos encargados/as da biblioteca e  co-

lócao no caixón que pon “reparar”.

Podes facer uso dos ordenadores sem-

pre co permiso do mestre/a de garda.

Non comas nin bebas dentro da biblioteca.

Se ordenado/a: deixa os libros onde os atopaches.

Usa o teu marcador para localizar o lugar onde colliches

o libro. 

Se tes dúbidas, non o coloques, déixao no caixón que di

“colocar”.

Se responsable: devolve os materiais que tes en prés-

tamo dentro do prazo. Pensa que outras persoas poden

querer usalos.

Normas de uso Préstamos Servizos

Debes presentar o teu carné de usuario/a para calquera

préstamo ou  devolución. Os préstamos e as devolucións

sempre serán rexistradas mediante o programa Meiga.

Horario

Recreo da mañá e recreo comedor.

Unha hora á semana coa titoría.

Alumnado

2 libros de ficción. Tempo máximo 15 días (renova-

bles)

1 película ou disco de música e 1 libro de ficción. Du-

rante 7 días como máximo

NON SE PRESTAN:

Enciclopedias e dicionarios

Aulas

FICCIÓN

Como máximo, 2 libros por alumno durante un tri-

mestre.

CONSULTA

Poden permanecer na aula durante 1 semana pro-

rrogable por unha semana máis.

Se incumples os plazos de devolución perderás o dereito a

levar libros en préstamo durante

algún tempo.

Pide axuda cando non consigas locali-

zar o libro que necesitas.

ZONA DE CONSULTA: Nesta zona atoparás os libros que

conteñen información sobre moitos temas: dicionarios, en-

ciclopedias, atlas, biografías …

A Biblioteca conta con catro ordenadores con conexión a

internet, que che permitirá atopar información sobre calquer

tema.

ZONA DE LITERATURA (clase 8): os libros de ficción, con-

tos, poesías, teatro, cómics..., están ordenados por idades.

ZONA DE LECTURA: para poder gozar da lectura como-

damente.

ZONA DE TRABALLO : mesas grandes nas que podes tra-

ballar en grupo ou individualmente.

EXPOSITOR DE NOVIDADES: últimas incorporacións.

EXPOSITOR DE REVISTAS E XORNAIS.

EXPOSITOR DE LIBROS DE INTERESE: relacionados

con algunha celebración ou actividade que esteamos reali-

zando.

ZONA DE AUDIOVISUAIS: equi-

pada con ordenadores, pantalla,

canón e reprodutor de música,

xunto aos armarios cos materiais

audiovisuais (CDs, DVDs, CD-

ROMs). Utiliza sempre os cascos. 

A Biblioteca estará aberta no horario lectivo e nos recreos.

Nos recreos podes usar a Biblioteca para lectura e con-

sulta.


