
Podes consultar o noso catálogo no blog da 

biblioteca: 

http://bibliocurros.blogspot.com  

GUÍA DE BENVIDA 

    para os usuari@ 

   da biblioteca do …... 

 CEIP CURROS ENRÍQUEZ 

        A Coruña 

Os libros clasifícanse pola CDU: 

cada materia ten asignada un 

número e unha cor diferente 

             0 

    Diccionarios 

    Enciclopedias 

                  1 

        Filosofía 

                   2 

  Relixión/Mitoloxía 

                   3 

   Ciencias Sociais 

              4 

 Produccións propias 

                   5 

      Matemáticas 

   Ciencias Naturais 

                  6 

  Ciencias aplicadas 

                7 

Arte/Música/Deporte 

                   8 

   Linguas/Literatura 

                 9 

Xeografía/Biografías 

        Historia 

Para atopar 

un libro temos que ver a etique-

ta da parte inferior do lombo: O 

“tejuelo” 

  CÓMO ATOPAR UN          

          LIBRO 

    59 

 

   ROB 

 

    fau 

O nº correspondente da  CDU, nes-

te caso CIENCIAS NATURAIS 

3 primeiras letras do apelido do 

autor en MAIÚSCUAS 

3 primeiras letras do título en 

minúsculas 

 

Os libros 

de litera-

tura es-

tán or-

deados 

por ida-

des e 

cores. 

 

Os libros 

informa-

tivos, de 

cosulta, 

perten- 

cen ao 

globo 

branco 



 

 

 

Fala en voz baixiña para non molestar 

aos teus compañeiros 

 Na biblioteca non se pode comer nin    
beber. A merenda debes      

          tomala no patio 

En caso de perda ou dete-
rioro dun libro o restituirás 

          por outro igual ou de ca- 

          racterísticas similares   

  Cando collas un libro da estantería      
deixa o resto ben colocado cos lombos     

         cara afora e a portada para diante. Os 

         libros ben colocados xa que están por  

         orde alfabética. 

 Utiliza marcapáxinas. Non marques nin  

 dobles as follas. 

 Se atopas un libro que está “ferido” po-
lo uso, entrégallo a un profesor ou déi-          

        xao  no HOSPITAL de Curriña 

 Para facer tarefas como buscar infoma-
ción, estudar, consultar, etc. senta na        

 zona de traballo.   

A biblioteca é de todos por iso debemos res-
petala e mantela en orde 

         PRÉSTAMO 

 HORARIO 

~1 sesión semanal para cada grupo co seu titor@ 

~polas tardes permanecerá aberta de martes 

a venres para consulta   

   OS ALUMNOS DE INFANTIL 1º E 2ºDEBERÁN VIR      

               ACOMPAÑADOS DUN ALDULTO 

  TEMPO DE PRÉSTAMO PARA CASA  

 ~ Libros de literatura : 

            1 cada 15 días se eres de Primaria 

            1 cada semán se eres de Infantil 

    ~ DVDs ou Cds 1 cada semana 

    ~ Pódese renovar o préstamo por outros 15 días 

Os libros que se consulten na biblioteca deberán 

deixarse no caixón de devolucións se eres de Infan-

til, 1º ou 2º. Emprega o teu marcador persoal se 

eres de 3º,4º,5º, ou 6º colocándoo no lugar que 

ocupaba o libro 

  TEMPO DE PRÉSTAMO PARA AS AULAS 

   ~ Lote de libros, máximo 30 

   ~ 1 trimestre 

   ~ Os leva o titor@ 

  Non se prestan 

  ~Diccionarios e enciclopedias 

 

ZONA DE CONSULTA: Poderás atopar os li-

bros que conteñen información sobre moi-

tos temas: enciclopedias, diccionarios, bio-

grafías, libros temáticos… 

   ZONA DE LECTURA DE FICCIÓN: con libros 

ordeados por idades ´ 

  ZONA DE LECTURA RELAXADA: para gozar 

cómodamente da lectura. 

ZONA DE TRABALLO: con mesas na que po-

derás traballar cómodamente en grupo ou 

individualmente 

EXPOSITOR DE NOVIDADES: 

onde atoparás al últimas ache-

gas 

ZONA DE XESTIÓN: para deixar 

os libros que non sabes colocar e xestionar 

os préstamos e devolucións 

MESA DE LIBROS DE INTERESE: con selec-

cións sobre as actividades ou celebracións 

que estamos traballando 

RECUNCHO DE ORDENADORES: para que 

poidas facer as consultas que precises 

ZONA DE CDs E DVDs 

BUZÓN DE SUXESTIÓNS: para que nos desas 

as túas ideas para mellorar a biblioteca 

NORMAS  DE USO ESPAZOS    


