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NORMES D’ÚS DE LA BIBLIOTECA
Accés a la biblioteca
La biblioteca és un servei públic obert a tot l’alumnat del centre, en els dies i hores que s’indicaran pertinentment.
L’encarregat de la biblioteca pot demanar la identificació dels usuaris quan ho considere oportú.
Requisits per a la convivència i bon funcionament
La biblioteca és un centre comunitari on ha de regnar la convivència i el respecte mutu. Cal mantenir-hi una actitud
correcta; s’hi han d’evitar sorolls, comportaments o activitats que puguen interferir en el bon funcionament dels serveis
o molestar els altres usuaris. Els telèfons mòbils han d’estar apagats. Per raons d’higiene no es permet menjar ni beure
a la biblioteca.
El carnet de la biblioteca
Per obtenir qualsevol préstec cal presentar el carnet actualitzat d’estudiant del centre.
Tenir el carnet suposa acceptar les normes de funcionament de la biblioteca i els punts que consten en aquest
reglament.
El carnet és personal i intransferible.
En cas de pèrdua del carnet, cal comunicar-ho immediatament al centre.
Condicions d’ús dels serveis
Els alumnes poden accedir a tots els documents, excepte algunes obres que, per les seues característiques, cal demanar
a l’encarregat de la biblioteca.
Una vegada consultats els llibres, cal deixar-los al lloc que la biblioteca haja destinat a aquesta finalitat.
L’alumnat pot usar els ordinadors o demanar ajuda a l’encarregat de la biblioteca per conèixer els recursos de què
disposa.
El servei de prèstec
Cada alumne es pot emportar en prèstec un exemplar entre llibres i revistes, per un termini de quinze dies.
El carnet d’estudiant quedarà en dipòsit fins que torne el llibre.
Cal tenir cura dels documents deixats en préstec. No es poden doblegar ni subratllar les cobertes ni les pàgines.
Passat el termini, qualsevol document en préstec pot ser renovat, sempre que cap altre usuari no l’haja reservat.
Si un lector no torna els documents en el termini fixat, quinze dies, pot ser exclòs del servei de préstec de la biblioteca
durant un temps equivalent al retardat en la devolució.
Si incideix en la mateixa falta serà exclòs definitivament del servei de préstecs.
Si un lector perd o fa malbé un document, ha de comprar el mateix document o abonar l’import.
Ús d’Internet
Per utilitzar aquest servei és necessari tenir carnet d’estudiant del centre.
No està permés entrar a xats ni a pàgines de continguts visuals que puguen ferir la sensibilitat d’altres usuaris.

Aquest reglament és d’obligat compliment i serà executat d’acord al ROF del centre.

