
Bibliotec@ 
 

Curs 2012/13 
 
La Biblioteca està oberta a tota la 
comunitat escolar. I en horari de tarda per 
al públic en general. 
 
És un espai per a realitzar tasques 
d’aprenentatge, d’informació i de 
consulta, a més de gaudir amb la 
lectura. 
 
La Biblioteca escolar 2.0 és un entorn 
d’aprenentatge híbrid (presencial i virtual) 
vinculat a l’ús de les TIC. 
 
A la Biblioteca es segueixen les normes de 
convivència establertes al Centre. 
 
També evitem el soroll innecessari, 
respecta el silenci que tothom busca en 
una biblioteca, utilitza un to de veu 
adequat, manté el mòbil en silenci i atén 
les trucades a fora. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAIS 
Obres de referència 
Coneixements 
Narrativa 
Espai de lectura plaent 
Zona Còmic 
Revistes 
BiblioEugeni: espai digital @ 
blog, facebook, twitter i pinterest 

SERVEIS 

Consulta a la sala 
Servei de préstec 
Préstec de lots a l’aula 
Consulta a Internet @ 
Ofimàtica 
Zona Wi-fi @ 
Servei de fotocòpies 
Catàleg bibliogràfic @ 
 e-pergam 

ACTIVITATS 

 

Visites guiades 
Exposicions i guies de lectura 
Formació d’usuaris 
Et convidem a llegir: hora de 
lectura setmanal 
Quadern de lectura @ 
http://quaderndelectura.blogspot.com 

Setmana Cultural. Sant Jordi 
Fonts documentals 
Treball de Síntesi 
Ens visita ... 
Biblionautes 
Taller de cal�ligrafia artística 
 

institut eugeni d’ors 

biblioteca 
 
Vilafranca del Penedès 
Avda. Tarragona, s/n 

biblioeugeni@gmail.com 

        http://biblioeugeni.blogspot.com 
 

http://www.facebook.com/BiblioEugeni 
 

@BiblioEugeni 

HORARI biblioteca 
Matí   Dilluns, dimarts i dijous  

de 10:00 a 11:00 
 

Tarda Dilluns a divendres 
de 15:30 a 20:30 

Sala d’estudi Municipal  
a partir de les 17:00 

 



SERVEIS 
Consulta a la sala 
Servei de préstec  
Permet als membres de la comunitat escolar 
endur-se material fora de la biblioteca durant un 
temps determinat . 
Només cal que faciliteu les vostres dades a la 
bibliotecària.  
Podeu tenir un màxim de 3 llibres, 2 revistes i 2 
audiovisuals durant 3 setmanes. I podeu 
demanar pròrroga. Queden excloses de préstec 
les obres de referència. 
Els/les  usuari/es que no retornin el material dins 
del termini establert estaran incomplint les 
normes del servei de préstec, i per tant seran 
exclosos del servei temporalment. En cas de 
pèrdua del material o de ser retornat en mal 
estat cal reposar-lo o pagar-ne el valor. 

Consulta a Internet @ 
Demaneu hora al taulell. 
Són sessions de 30 minuts.. 
És important guardar silenci. Utilitzeu auriculars. 
El servei està destinat a la recerca d’informació, 
a l’aprenentatge,  i/o a realitzar tasques 
acadèmiques,  ni jocs, ni tertúlies en xats, ni 
messenger, etc.  
No es permet la consulta de material que vulneri 
els principis de civisme i dignitat o facin apologia 
de la violència, el racisme o la xenofòbia. No es 
permet instal�lar programes, ni modificar els 
existents. 
Les consultes únicament es poden gravar en 
memòria USB. 
La bibliotecària es reserva el dret a finalitzar les 
sessions en qualsevol moment. 

Ofimàtica 
Per a voler  imprimir cal notificar-ho al taulell. El 
preu és de 0,10 eur. en b/n i 0,30 eur. en color 
cada còpia. 

Zona Wi-fi @ 
Permet la connexió a Internet des del teu portátil 
 

Servei de fotocòpies 
Les fotocòpies són en blanc i negre, i mida 
DIN A4. El preu és de 0,10 eur./còpia. 

Catàleg bibliogràfic @ 
Es pot consultar a  internet: E-pergam 

 

ESPAIS 
Obres de referència 
Coneixements 
Classificació decimal (CDU) 
0 Obres de referència 
1 Filosofia 
2 Religió. Mitologia 
3Ciències Socials 
4 Filologia 
5 Ciències naturals 
6 Ciències Aplicades 
7 Art. Música. Esports 
8 Literatura 
9 Història. 91 Geografia 
CL Col�lecció Local 

Lectura i Narrativa 
JN Narrativa Juvenil 
N Narrativa, P Poesia, T Teatre 

Espai de lectura plaent 
Un espai que convida a gaudir de la lectura 
com a lleure 

Zona Còmic C Còmics 

Revistes 
Bike a fondo, Cavall Fort, dLire, 
Emprendedores,  Esforç, Investigación y 
ciencia, I love english, Muy Interesante, 
National Geographic, Natura, Okapi, PcActual, 
El Periódico de Catalunya, Qué leer, Sàpiens, 
El 3 de vuit i El Temps. 

BiblioEugeni @ 
Espai digital de la biblioteca  a Blogger, al 
Facebook, a Twitter i a Pinterest 
http://biblioeugeni.blogspot.com 
www.facebook.com/biblioeugeni 
@BiblioEugeni 
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