
A CDU: CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL 

Esta clasificación intenta dividir todo o coñecemento 
en dez grandes campos, os cales corresponderán ás 
táboas principais. Cada unha está constituída por un 
só número: 

0 Xeralidades.  Ciencia e coñecemento. 
Organización. Información. Documentación. 
Enciclopedias. Biblioteconomía. Institucións. 
Documentos e publicacións 

1  Filosofía. Psicoloxía 

2  Relixión. Teoloxía 

3 Ciencias Sociais. Estatística. Política. Economía. 
Comercio. Dereito. Goberno. Asuntos militares. 
Benestar social. Seguros. Educación. Folclore. 

4  Vacante. 

5  Matemáticas. Ciencias Naturais (inclúe auxiliares 
especiais e división principal). 

6  Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía. 

7  Belas Artes. Xogos. Espectáculos. Deportes. 

8  Linguaxe. Lingüística. Literatura. 

9  Xeografía. Biografías. Historia. 

 

Cada táboa divídese á súa vez noutros dez grupos e 
así sucesivamente sen límite: trátase dunha 
clasificación decimal.  
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Que é a biblioteca escolar? 

A Biblioteca Escolar é un centro de recursos onde atoparás o 

necesario para o estudo, a realización de tarefas e o goce do teu 

tempo libre. 

Ademais a biblioteca encárgase de diversas actividades 

relacionadas coa lectura e a alfabetización informacional como: 

 Formación de usuarios. 

 Educación documental.  

 Promoción da lectura. 

 Certames literarios. 

 Club de lectura. 

 Guías de lectura. 

 Exposicións e encontros literarios. 

 

Que fai falla para usar a biblioteca escolar? 

Cómpre o CARNÉ DO INSTITUTO que posúe un código de barras 

co número de usuario da Biblioteca. O carné ofrécese ao 

alumnado, ao profesorado e ao persoal de Administración e 

Servizos.Tamén poden telo as nais e pais que o soliciten. 

O carné é totalmente gratuíto. Posuílo supón aceptar e cumprir 

coas normas de uso da Biblioteca 

 

Cando podo acudir á biblioteca escolar? 

No horario lectivo durante os recreos, isto é, de 12:00 a 12:25h e 

nas horas de catalogación indicadas no cuadrante da entrada. 

Tamén se abre polas tardes os martes de 18:30 a 20:00h. 

 

 

Que servizos ofrece? 

A consulta na sala de calquera do seus fondos e o empréstito 

daqueles que non sexan obras de consulta. O préstamo individual 

poderá ser de dous libros durante un período máximo de 15 días 

renovables por outros 15 días (excepto os libros de lectura 

obrigatoria que non se renovarán) e dous audiovisuais por un 

período máximo de 7 días non renovables. Tamén se conceden 

préstamos colectivos ao grupo-aula e aos departamentos 

didácticos. Os ordenadores utilizaranse para a realización de 

traballos e consulta en internet. 

 

De que zonas, fondos e equipamento dispón a biblioteca? 

ZONAS. Zona de novidades e publicacións periódicas. Zona de 

lectura e estudo. Zona audiovisual e de acceso a internet. Zona de 

xestión e préstamo. 

FONDOS. 10.528 volumes (dicionarios, enciclopedias, CD´s, CD-

Roms, DVD´s…). Narrativa, poesía, teatro e banda deseñada. 

Libros informativos e divulgativos. Revistas. 

EQUIPAMENTO. 36 postos de lectura, estudo e traballo. Catro 

ordenadores con acceso a internet e impresora. Ordenador, 

proxector e pantalla. Ordenador de xestión, escáner e impresora. 

Como podo saber se un libro está na biblioteca? 

A maneira máis doada e rápida para saber se un libro está na 

biblioteca é consultar o catálogo informatizado (OPAC), que 

podes facer dende a túa casa entrando na seguinte ligazón: 

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/. 

 

 

Como atopo un libro nos estantes? 

Dado que a biblioteca está clasificada segundo a C.D.U. (Vid. ao 

dorso), cómpre seguirmos a orde da etiqueta do lombo do libro: 

1ª liña: número da C.D.U. 

2ª liña: as tres primeiras letras do apelido do autor en 

maiúsculas. 

3ª liña: as tres primeiras letras do título do libro en minúsculas. 

  

 

 

 

 

 

 

Podo solicitar a adquisición dalgún libro? 

Calquera membro do centro pode solicitar a adquisición de libros 

cubrindo o impreso de Desiderata e introducíndoo na CAIXA DE 

SUXESTIÓNS. 

 

Que é a bibl. 2.0? 

A nosa biblioteca está presente en internet (Biblioteca 2.0) 

mediante a seguinte aplicación: 

http://bibliotecaiessanxenxo.blogspot.com/ 

 

15 → Psicoloxía CLASIFICACIÓN SEGUNDO A CDU. 

BLA→Manuel Blázquez AUTOR. 

cla→ Claves de Psicoloxía TÍTULO. 

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/

