Horaris i normes biblioteca
Curs 17-18 – 2n semestre
La biblioteca estarà oberta tota la setmana com a sala d’estudi, sense accés als llibres de les
prestatgeries. Per consultar llibres i demanar-ne en préstec ho podreu fer dins el següent horari:

DIA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

HORA

Divendres

PROFESSORAT RESPONSABLE

09.50h – 10.45h

Clara Catalan

12.10h - 13.05h

Pere Nicolau

15.00h – 15.55h

Joan Lluís Miró

10.45h - 11.40h

Santiago Pérez

10.45h - 11.40h

Dulce Reynès

16.50h – 17.45h

Santiago Pérez

18.15h - 19.10h
Dijous

AULA

13

Eva Satorra

15.55h – 16.50h

Eva Satorra

16.50h - 17.45h

Carlos Magraner

09.50h - 10.45h

Jaume Orejuela

10.45h – 14.00h

Pep Bernat

13.05h - 14.00h

Mercedes Prieto

18.15h – 19.10h

Carlos Magraner

Normes
 Els llibres es deixaran en préstec per una setmana i s’hauran de tornar dins aquest període.
 El nombre màxim de llibres deixats en préstec serà de 2 exemplars per usuari.
 Per fer efectiu el préstec s’haurà de complimentar la corresponent butlleta que serà facilitada per la
persona encarregada de fer els préstecs i presentar un document identificatiu.
 Els exemplars d’enciclopèdies i /o col·leccions no es deixaran en préstec.
 Els llibres s’hauran de tornar en el mateix estat de conservació en què es varen recollir, en cas
contrari l’usuari haurà de restablir els exemplars deixats al seu estat original.
 Per tal de mantenir un entorn adient per a la consulta, els usuaris hauran de romandre en silenci i no
es podrà utilitzar el telèfon mòbil ni introduir menjar ni beure.
 L’incompliment de la normativa comportarà les sancions corresponents.
 La persona responsable de la biblioteca prendrà les mesures necessàries per assegurar el bon ordre
a la sala i podrà excloure’n qualsevol persona que incompleixi les normes de comportament
establertes.
Clàusula general.
Correspon a la directiva del Centre i al professorat responsable de biblioteca vetllar pel compliment
d'aquest reglament i prendre les mesures adequades per al seu funcionament.

