
ACCÉS A LA BIBLIOTECA 
 

La biblioteca es troba a la planta baixa 
del centre, al lateral dret. 
 

 
 

LA BIBLIOTECA ÉS DE TOTHOM! 
 

És un servei gratuït i obert a tota la comunitat 
educativa (alumnat, professorat, personal 
administratiu, personal de serveis i famílies). 
 
� VINE A CONÈIXER LA BIBLIOTECA! 
 

Si véns a la biblioteca veuràs que hi ha molts 
tipus de documents: llibres de consulta, 
obres de literatura (narrativa, poesia i teatre), 
novel·les, còmics, diaris i revistes, DVD de 
coneixements i pel·lícules. 
 
� GAUDEIX DE TOT EL QUE T’OFEREIX 

LA BIBLIOTECA! 
 

A la biblioteca pots venir a estudiar, a llegir i 
també pots endur-te documents en préstec 
(novel·les, còmics, pel·lícules, etc.). 
 
� RESPECTA  EL  QUE  ÉS  DE  TOTS! 
 

� La biblioteca és un espai compartit. 
 

� És  indispensable  mantenir una actitud 
   adequada  i respectuosa vers els altres   
   usuaris/àries i vers el material.  
  
� La biblioteca  es regula  per les normes 
   de convivència del centre. 

 

 PER A UN BON FUNCIONAMENT... 
 
� La biblioteca és un lloc d'estudi, de treball 

i també de noves descobertes. 
 
� El silenci és necessari. Si ens hem de 

comunicar ho farem en veu baixa. 
 
� La porta d'entrada s’ha de tancar en 

entrar i en sortir de la sala. 
 
� No està permès  ni menjar ni  beure. 
 
� Com a norma general a tot el centre, els 

mòbils han d'estar desconnectats. 
 
� L'ordre de les taules i de les cadires s'ha 

de respectar. En marxar cal endreçar les 
cadires. 

 
� Utilitza les papereres per mantenir la sala 

neta. 
 
� Els documents consultats s'han de desar 

a la cistella de retorns. 
 
� Els ordinadors de la biblioteca estan fora 

de servei durant l'hora del pati, ja que són 
d'ús exclusivament acadèmic.  
Els  ordinadors  personals  no  es  podran  
carregar en els endolls de la sala.  

 
� L'incompliment dels terminis del préstec i 

les actituds inadequades seran motiu 
d'amonestació. L'acumulació de 3 faltes 
constituirà la sanció de no venir a la 
biblioteca durant 15 dies.        
 

 

SERVEIS 
 

� CONSULTA DE DOCUMENTS 
 

La consulta dels documents és d'accés lliure, tret 
del material d'ús per al centre. Cal tenir cura dels 
materials que t'ofereix la biblioteca. 
El catàleg de la biblioteca es pot consultar a 
l'adreça:  www.xtec.cat/epergam 
 

� INFORMACIÓ 
 

El personal encarregat de la biblioteca t'ajudarà i 
t'assessorà en les cerques sempre que ho 
sol·licitis. 
 

� PRÉSTEC DE DOCUMENTS 
 

Si vols endur-te documents en préstec és 
imprescindible presentar el carnet escolar. 
 
Els documents es deixaran en préstec durant un 
mes. Pots retornar el/s document/s abans de la 
data de termini fixat en el punt del llibre, però si 
vols més temps, cal comunicar-ho al personal 
encarregat de la biblioteca. 
Els  documents de  préstec s'han  de  retornar al 
bibliotecari/ària. 
 
La pèrdua o el mal ús del document deixat en 
préstec l'haurà de restituir l'usuari/a. 
 

� RESERVA DE DOCUMENTS 
 

Si t'interessen documents no disponibles a la 
biblioteca en el moment que els necessitis, 
comunica-ho al personal de la biblioteca. Ho 
tindrà en compte i t'informarà d'on els  pots 
trobar. 
 

� IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS 
 

Pots imprimir únicament material escolar i cal 
abonar l'import reglamentari per full. 
 

� ACTIVITATS i ALTRES 
 

Al  taulell d'anuncis de la biblioteca trobaràs 
informacions d'altres biblioteques de Badalona i 
també altres informacions d'interès cultural. 
 



ORGANITZACIÓ DEL FONS 
  
El fons de la biblioteca està organitzat 
seguint  les  pautes  de  les biblioteques  
públiques  de la ciutat, la Classificació 
Decimal Universal (CDU), que permet 
agrupar els coneixements en 10 xifres:  
 
 

CDU         MATÈRIA 
------------------------------------------------------------ 
0      Obres generals  (anuaris, enciclopèdies     
         i diccionaris) 
 

1      Filosofia 
        15 Psicologia /16 Lògica /17 Ètica... 
 

2      Religió 
 

3      Ciències socials : 312 Demografia,  
        32 Política, 33 Economia, 34 Dret...    
   

4      Lingüística 
 

5      Ciències pures : 52 Astronomia,  
        53 Física, 54 Química... 
 

6      Ciències aplicades : 61 Medicina,  
        62 Tecnologia, 63 Agricultura... 
 

7      Art 
   79 Esports 
 

8      Literatura 
 

9      Història 
   91 Geografia 
   92 Biografia 
 
A la biblioteca també trobaràs una zona de 
ficció que inclou: 
 

 N     Novel·la 
JN    Novel·la juvenil 
C      Còmics 
DVD Pel·lícules 
 

 
HORARI DE LA BIBLIOTECA 

 
MATINS: de 10 a 14h  

                           (dilluns, dimecres i dijous) 
                            de  9 a 14h 
                           (dimarts  i divendres) 

 
TARDES: de 16 a 19h 

                             (de dilluns a dijous) 
                             de 15 a 17h 
                             (els divendres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INS LA PINEDA 
C/ Torrent de la Batllòria, s/n 

08917 Badalona 
www.inslapineda.cat 

Telèfon: 933990511 
 

 
  
 

   LA BIBLIOTECA 
 

   GUIA DE L'USUARI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       “ La imaginació és l'ull de l'ànima”     
                                     (Joseph Joubert) 


