NORMATIVA DE LA BIBLIOTECA EL FOLLET DE LA
PABORDIA (HORARI EXTRAESCOLAR: DIMARTS,
DIMECRES I DIJOUS de 17:00 a 18:00h)
La biblioteca El Follet de la Pabordia és una biblioteca
escolar oberta a la comunitat educativa d’aquesta escola
que posa a disposició dels usuaris i de les usuàries el
conjunt del seu fons, i els ofereix un servei educatiu,
informatiu i cultural.
La biblioteca El Follet de la Pabordia és un lloc on els
alumnes i familiars poden fer ús del préstec i fomentar el
gust per la lectura.
L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït. La biblioteca de
l’escola aquest any té un aforament limitat degut a les
seves dimensions. Per tant, el nombre de visitants es
reduirà a 12 persones. Per saber si l’aforament està
complert, es col·locarà a la porta d’entrada de la biblioteca
unes tires de color taronja que indicaran si es pot entrar a
la biblioteca. Cada usuari (alumne/familiar) haurà d’agafar
una d’aquestes tires i retornar-la al seu lloc un cop hagi fet
ús de la biblioteca.
Els menors de 9 anys només podran accedir-hi
acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi. Els
alumnes més grans podran fer ús de la biblioteca
individualment sempre que mantinguin i acompleixin les
normes de la biblioteca (silenci, lectura silenciosa, fer un
bon ús del material de la biblioteca,...).
Quins drets teniu?
 Rebre suport del personal respecte l’ús dels serveis de
la biblioteca.
 Expressar suggeriments i fer aportacions.
 Rebre informació sobre les activitats de la biblioteca.
 Col·laborar en l’organització i manteniment de la
biblioteca escolar formant part dels següents grups:
o Comissió de biblioteca (mestres i AMPA)
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o Ajudants de biblioteca (els alumnes més grans de
l’escola)
o Hospital de llibres (mestres i familiars)
Quins deures teniu?
 Respectar els altres usuaris, el personal, i el material
de la biblioteca (llibres, revistes, enciclopèdies,
DVD’s,...)
 Vigilar bé les vostres coses, ja que la biblioteca no se’n
fa responsable.
 Respectar l’ordenació dels llibres en els prestatges.
 Deixar els documents en acabar la seva consulta en el
lloc destinat a aquest ús.
 Mantenir una actitud correcta i romandre en silenci. Si
cal parlar, fer-ho en un to de veu baix.
 Complir el reglament de la biblioteca i dels seus
serveis.
 Identificar-vos, si cal, al personal de la biblioteca.
 Abstenir-vos de:
o Menjar, beure o fumar.
o Usar els telèfons mòbils.
o Escriure o fer senyals en cap llibre, revista o altres
documents.
o Reservar lloc.
o Malmetre qualsevol dels béns que integren el
conjunt de la biblioteca.
o Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la
biblioteca.
o Realitzar activitats que puguin molestar els altres
usuaris o entorpir el funcionament normal de la
biblioteca.
o Agafar llibres sense haver fet el préstec.
Quins serveis teniu?
 Servei de consulta i préstec del fons de la biblioteca.
 Servei de promoció a la lectura.
 Participació a les activitats que la biblioteca proposi.
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Com us podeu emportar documents a casa?
Fent ús del préstec de la biblioteca.
Funcionament del préstec de la biblioteca el Follet de
la Pabordia:
 Cada usuari podrà sol·licitar en préstec un llibre o
revista.
 El préstec dels llibres serà d’una setmana,
prorrogables una setmana més.
 El préstec de revistes serà d’una setmana no
prorrogable.
 Estan exclosos de préstec les enciclopèdies, els
diccionaris, els atles, i els darrers números de les
revistes.
 L’escola el Bosc de la Pabordia es reserva el dret
d’excloure temporalment de préstec els documents
que consideri necessaris pel desenvolupament
curricular.
 El servei de préstec finalitza un quart d’hora abans
de tancar la biblioteca.
 El servei de préstec es realitzarà segons el calendari
escolar.
 És molt important que sigueu puntuals en la
devolució dels documents prestats.
 Per cada dia de retard en la devolució dels materials
s’estarà exclòs un altre dia del servei de préstec. Si
passés més d’un mes cada dia de retard equivaldrà
a dos dies sense poder treure res en préstec.
 En cas de pèrdua o desperfecte caldrà que l’usuari
porti un altre llibre o el mateix. Caldrà advertir al
bibliotecari/a de qualsevol desperfecte que s’observi
en el material, tant quan es rep en préstec com quan
es retorna. Millor no intentar arreglar-ho pel seu
compte. A la biblioteca ja hi ha un servei: “Hospital
de llibres”.
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Règim de sancions:
El règim de sancions pretén preservar els drets dels
usuaris i les usuàries, del personal bibliotecari i la
integritat del béns.
L’ incompliment reiterat de les normes de préstec, així
com el comportament indegut per part del lector en
qualsevol zona de la biblioteca el Follet de la Pabordia,
serà sancionat amb la suspensió temporal de l’ús de la
biblioteca.
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