A l’escola la BIBLIOTECA és oberta a alumnes, mestres, famílies i
personal no docent; i té vocació de servei al medi social on està ubicada.
L’ús de la biblioteca és lliure i gratuït.
Fons:
Enciclopèdies
Llibres d’imaginació
Diccionaris
Còmics
Atlas
Diaris i revistes
Llibres de coneixement
Material multimèdia
Tots els documents poden ser consultats lliurement a la sala.
La biblioteca: EL COR DE L’ESCOLA
Què fem a la biblioteca?
 Tots els alumnes amb el seu tutor porten a terme activitats
relacionades amb el gust per la lectura, la cerca d’informació i la
formació d’usuaris.
 Els alumnes d’educació infantil i de primer i segon de primària
disposen a més d’un racó propi anomenat “el racó dels menuts” on hi
ha la mascota Fona i el bagul dels contes.
 Els alumnes de tercer fins a sisè fan ús del servei de préstec en horari
lectiu.
 També preparem activitats pensades per a les famílies com les
“maletes viatgeres” o per a nosaltres els mestres amb xerrades que
ens fan llibreters, escriptors,...
 La biblioteca acull sovint exposicions de diferents temàtiques i
presenta les novetats editorials tant a mestres com a alumnes
 A més, aquest curs escolar 08-09 obrirem la biblioteca tots els
dilluns i dimecres de 17 a 18h per a alumnes i familiars amb l’ajut
de la Marta Sala ( estudiant de biblioteconomia) i de mares de
l’AMPA.
 La biblioteca està informatitzada i en podeu consultar el fons o bé
llegir notícies de les últimes activitats, veure fotos, etc. clicant a la
nostra pàgina web a
l’apartat de projectes-biblioteca:
http://www.xtec.cat/ceipjuncadella/

Per trobar els documents:
Els llibres estan classificats i ordenats als prestatges segons la CDU
(Classificació Decimal Universal). Així, doncs, els llibres de
coneixements que trobareu a la Biblioteca s’agrupen en 9 xifres o grups:
0. Obres generals , enciclopèdies, diccionaris
1. Filosofia, psicologia
2. Religió
3. Ciències socials: estadística, dret, educació, folklore
4. aa
5. Ciències exactes i naturals: matemàtiques, física, biologia,
geologia, astronomia,...
6. Ciències aplicades: medicina, oficis, informàtica, tecnologia,...
7. Art, música, esports, jocs,...
8. Lingüística i literatura
9. Geografia, història, biografia, ...
Els llibres d’imaginació estan repartits en quatre grups de fàcil
identificació amb gomets de colors:
Blau
E.Infantil i Cicle Inicial
Vermell
Cicle Mitjà
Verd
Cicle Superior
Groc
Novel·la juvenil
NORMES DE LA BIBLIOTECA.
DILLUNS I DIMECRES DE 17 A 18 H.
 Els alumnes d’Ed. Infantil i Cicle Inicial (1r i 2n) , han d’anar
acompanyats d’un adult. Aquests alumnes poden utilitzar el racó dels
menuts i tot el seu material. Els pares també poden consultar els
llibres i el racó de revistes i periòdics. La resta d’alumnes utilitzaran
les taules i cadires i el material que hi ha a les prestatgeries.
 No és permesa l’entrada de menjar i de begudes a la biblioteca.
 Els usuaris de la biblioteca estan obligats a mantenir un ambient
d’estudi i silenci i a conservar el material en bon estat.
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 Un cop consultats els llibres cal deixar-los al cistell que porta el rètol
“retorn de llibres consultats” que hi ha al costat de la taula de la
bibliotecària.
 Els alumnes de tercer a sisè que facin ús del servei de biblioteca
oberta de 17 a 18h i que marxin sols a casa hauran de portar una
autorització signada per la família. Si no és així, s’entén que la
família el vindrà a recollir. Si es queda puntualment i ha de marxar
sol, cal presentar a la bibliotecària una nota a l’agenda signada pels
pares.
PRÉSTEC
 Adreçat als alumnes de 3er a 6è i es farà durant la jornada escolar i
en l’horari assignat a cada classe.
 Els alumnes només podran tenir 1 llibre en préstec. No es podrà
agafar cap més llibre si no s’ha retornat el primer.
 La durada del préstec serà de 15 dies prorrogables 7 dies més prèvia
sol·licitud.
 Si el llibre no es retorna després de molts avisos es farà una
amonestació escrita que ha de signar la família. Si l’alumne no el
retorna deixarà de ser usuari d’aquest servei.
 En cas de pèrdua o deteriorament del llibre prestat previ avís per
escrit a la família, haurà de restituir-lo comprant un altre exemplar
de la mateixa edició. Si està exhaurit n’haurà d’adquirir un de similar
recomanat per la bibliotecària
 L’incompliment d’aquesta norma comportarà deixar de ser usuari.
ÚS DELS ORDINADORS
 A l’hora de fer servir els ordinadors tindran preferència els usuaris
que hagin de fer treballs escolars.
 Queda prohibida la navegació lliure per internet. Aquells alumnes
que necessitin cercar informació per als treballs escolars cal que
parlin amb la bibliotecària.
 Els únics jocs a que poden tenir accés els usuaris són els educatius
que es troben a través del portal edu365cat.
La bibliotecària podrà fer les amonestacions que cregui necessàries.

HOLA!
SÓC LA FONA,
LA MASCOTA
DE LA
BIBLIOTECA.

