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0 Dicionarios. Enciclopedias 

1 Filosofía. Psicoloxía. Ética 

2 Relixión 

3 Ciencias Sociais 

4 Baleiro 

5 Ciencias puras 

6 Ciencias aplicadas. Tecnoloxía 

7 Arte. Música Educación Física 

8 Lingua. Literatura. Lingüística 

9 Xeografía e historia 

C.D.U. 

CLASIFICACIÓN DECIMAL 
UNIVERSAL 

https://zalaetabiblio.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/ZalaetaBiblioteca/ 

https://twitter.com/zalaetabiblio 

https://www.instagram.com/zalaetabiblio/ 

zalaetabiblio@gmail.com 



1. A biblioteca é lugar de lectura, estudo e tra-
ballo. Este tipo de actividades requiren moita 
concentración, polo que debes gardar o 
maior silenzo posíbel. Se nos recreos tes 
ganas de falar cos compañeiros lembra que 
non tes porque estar na biblioteca. 

2. Na biblioteca non podes comer nin beber. As 
bolsas e papeis fan ruido e ademáis podes 
manchar os libros, estropear o mobiliario ou 
o equipamento informático se se derrama 
líquido, etc. 

3. Non debes tirar obxectos ao chan nin deixar 
papeis sobre as mesas (hai papeleiras). 

4. Debes coidar ao máximo o mobiliario, o 
equipamento informático e os fondos (libros, 
DVD, CD…). Se a a ti che gustan que estean 
en boas condición cando os utilizas, aos que 
veñen despois tamén. 

5. É fundamental que devolvas os libros que 
empregues ao mesmo lugar de donde os 
colliches. Pensa que se pos, aínda que sexa 
no mesmo andel, pero un pouco mais á de-
reita ou á esquerda de onde estaba, o próxi-
mo que veña ´búscalo ao non velo no seu 
lugar, pode penasr que non está na bibliote-
ca ou que non o hai. 

6. Tamén é importante que una vez abandones 
a biblioteca deixes no seu lugar a cadeira na 
que sentaches. 

7. O equipo de profesorado da biblioteca admi-
te todo tipo de suxestións para a mellora do 
seu funcionamento, compra de fondos, acti-
vidades,… Para iso fai chegar as túas ideas a 

 zalaetabiblio@gmail.com 

Servizo de consulta na sala 

Á parte de realizares as túas tarefas e traballos, na 
sala de biblioteca podes buscar información, ler 
libros e revistas e ouvir música (cos auriculares no 
ordenador) 

Servizo de préstamo 

· Todos os fondos da biblioteca, agás o s de 
consulta xeral (diccionarios, enciclopedias,…), 
os xornais e revistas, poden ser tomados en 
préstamo  por parte dos usuarios da bibliote-
ca. 

· O préstamo é por 8 días, prorrogábeis durante 
8 días mais, agás o slibros de lectura obrigato-
rios. Ampliar a períodos de tempo maiores só 
depende da escasa ou nula demanda do exem-
plar. De non devolverse no período estabeleci-
do haberá sancións na política de préstamos. 

· Só se poden ter en préstamo simultáneamente 
2 exemplares 

· Hai que coidar dos fondos que se levan en 
préstamo de maneira que se deberán reparar, 
restiruír ou pagar en metálico o material dana-
do ou extraviado. 

Servizo de ordenadores 

O uso dos ordenadores da biblioteca ten una finali-
dade exclusivamente pedagóxica e didáctica. Po-
den utilizarse para a busca de información , facer 
pequenos traballos, ouvir un CD de audio para a 
materia de Música,… Os traballos ou a información 
obtida poderase copiar en diferentes soporte e/ou 
imprimila. 

 

Para atopar un libro determinado na biblioteca tes 
que saber o título da obra e os apelidos do autor. A 
partir daí tes que dar os seguintes pasos: 

1. Os libros están organizados en primeiro lugar 
por materias segundo a C.D.U. (Clasificación 
Decimal Universal). Mira pola parte de atrás 
deste tríptico como é esa clasificación (con 
código numérico). 

2. Os libros están colocados por orde do primeiro 
apelido do autor. Caso de coincidir en mais dun 
autor, ordénanse a partir do segundo apelido. 

3. Cando hai varios libros dun mesmo autor, 
ordénanse polo título da obra, pero sen ter en 
conta as primeiras palabras cando estas son 
determinantes. 

Unha vez que teñas localizado o lugar de ocupa a 
materia (CDU) do libro que vas buscar, fíxate no 
lombo dos libros. Teñen pegado unha etiqueta 
(lombiño) na que figuran tres datos: 

 

 

 

 

Tanto 
no apelido como no título da obra só aparecen as 
tres primeiras letras, as do autor en maiúsculas e 
as do título en minúsculas. 

A información que podemos deducir desta etiqueta 
é a seguinte: 

 821.134.4... Literatura galega 

 RIV............. Manuel RIVas (autor) 

 lib.............. Os libros arden mal (título) 

NORMAS SERVIZOS ORGANIZACIÓN 

821.134.4 
RIV 
lib 

Número de CDU 

Primeiro apelido do autor 

Título da obra 


