
A NOSA BIBLIOTECA



Cales Son as normas da biblioteca ?















1. Os libros están organizados por
materias

2. A cada materia correspóndelle un
número. Nós usamos a CDU

3. Os libros de cada materia
organízanse alfabeticamente segundo
as tres primeiras letras do apelido do
autor, escritas en maiúsculas.

4. Os libros co mesmo número e coas
mesmas iniciais no apelido ordénanse
alfabeticamente segundo as tres
primeiras letras do título do libro. Na
etiqueta figuran sempre con
minúscula. Non se poñen artigos, nin
preposicións…

5. Por último, a cor da etiqueta vainos
contar en que recuncho debe estar
colocado.

Esta etiqueta cóntanos:

82-N-G

CAS

lag

LITERATURA
Nº da CDU: 82
N: narrativa
G: galego

Apelido da autora
CASALDERREY

Título: A lagoa das 
nenas mudas

En cada recuncho temos: 

- Narrativa, poesía e teatro.

- Dúas seccións: Galego/ castelán

Como atopar os libros?



A cor amarela indícanos

O recuncho de lectores

Expertos: 5º e 6º

82-N-P

CAS

lag

A COR DAS ETIQUETAS
82-N-G

CAS

lag

82-N-C

CAS

lag

A cor verde indícanos o
recuncho de  lectores 
Autónomos: 3º e 4º

A cor vermella indícanos 
O recuncho de  primeiros
lectoes: 1º e 2º

En cada recuncho hai dúas seccións castelán e galego
En cada sección temos Narrativa, poesía ou teatro.



OS RECUNCHOS

Primeiros lectores: infantil, 1º e 2º



Lectores autónomos: 3º e 4º



Lectores expertos: 5º e 6º



na biblioteca podes…

• Ler polo pracer de ler ou levar un libro

para ler na casa.

Para iso só tes que cubrir a túa ficha que

ten a mesma cor do teu recuncho.

• Este curso usaremos os carnets, así

que debemos coidalos. Deste xeito os

préstamos quedarán rexistrados no

ordenador.



1. No recuncho de informática

2. No recuncho de material de consulta.

3. O recuncho de traballo e investigación. Aquí van chegando os

libros relacionados cos temas dos nosos proxectos.

tamén podes buscar información…



O recuncho dos escritores

na biblioteca tamén temos…



O recuncho das nosas creacións.

Son moi importantes e por iso hoxe saíron para que os coñezades.





As nosas recomendacións para disfrutar do mundo da lectura

















A biblioteca é un espazo máxico no que traballamos a diario:

lemos, coñecemos mundo, investigamos, mantémola en orde…



Renovamos a mascota:    guimariñoleo cambia de imaxe


