NORMATIVA BIBLIOTECA EXTRAESCOLAR Tàber-2013/2014
QUIN HORARI FA LA BIBLIOTECA?
-L’horari extraescolar de la biblioteca serà de
16.30h a 18h, de dilluns a dijous lectius. La
biblioteca romandrà tancada el 23 d’abril.
L’entrada dels alumnes i familiars que ho desitgin
tindrà lloc entre les 16.30h i les 16.45h. La
sortida podrà ser només a les 17.30h o a les
18.00h.
QUI POT VENIR A LA BIBLIOTECA?
-La biblioteca està oberta a tothom: als alumnes
de la Tàber, a tots els seus familiars, així com a
totes aquelles persones vinculades a l’Escola.
-Els alumnes del Cicle Infantil (P3, P4 i P5) i els
alumnes de 1r, 2n de Primària hauran de fer ús de
la biblioteca acompanyats sempre d’un adult.

de naixement, nom i telèfons de contacte del pare,
la mare i/o el tutor o tutora, i, en el cas dels
alumnes de 4t, 5è i 6è, dies setmanals d’ús de la
Biblioteca la signatura del pare, mare o tutor/a
autoritzant o no l’ús de la Biblioteca sense la seva
presència i la possibilitat de sortir de la Biblioteca
sense anar acompanyats d’un adult. També us
recomanem adjuntar una fotografia de l’alumne/a.
-Els adults, siguin acompanyants d’alumnes o
siguin usuaris independents, no necessiten carnet.
ES PODEN FER PRÉSTECS DE LLIBRES
EN HORARI EXTRAESCOLAR?
-No. Els llibres consultats s’han de quedar a la
Biblioteca.
A LA BIBLIOTECA NOMÉS HI LLEGIM?

-Els alumnes de 3r poden entrar i estar sols a la
Biblioteca, però han de marxar acompanyats d’un
adult o d’un germà gran, amb una autorització
prèvia de la família o els tutors.

-La Biblioteca està pensada com a espai per a la
lectura i de treball. Això inclou també la
possibilitat que els alumnes puguin fer-hi els
deures i reunir-s’hi per fer treballs de grup.

-Els alumnes de 4t, 5è i 6è podran fer ús de la
biblioteca
sense
acompanyants,
prèvia
autorització escrita dels seus pares.

ELS ALUMNES PODEN FER SERVIR ELS
ORDINADORS DE LA BIBLIOTECA?

-A partir de 4t els alumnes podran sortir sols de la
biblioteca amb autorització escrita de les seves
famílies o dels seus tutors.
-Els alumnes de 4t, 5è i 6è portaran sempre
l’agenda escolar que segellarà l’encarregat/ada a
l’hora de la sortida, en el cas que l’alumne/a
vingui sol, per tal de que quedi constància de la
seva assistència a la biblioteca i de la seva hora
de sortida (17.30h. o 18.00h).
CAL UN CARNET DE BIBLIOTECA?
-Per raons organitzatives, els responsables de la
Biblioteca facilitaran un carnet als alumnes
usuaris i usuàries de la Biblioteca. En aquest
carnet, que es podrà omplir el primer dia que es
faci servir la biblioteca, figurarà la informació
següent: Nom i Cognoms de l’alumne, curs, any

-Sí, però només per a dur a terme treballs
escolars. No està permesa la consulta de pàgines
web sense continguts explícitament educatius,
així com tampoc l’accés a correus electrònics ni
xarxes socials.

per la lectura, per incentivar l’estudi i facilitar un
indret tranquil per fer feina.
-La Biblioteca en horari extraescolar es regeix per
la mateixa normativa que en horari escolar.
-Es demanarà als pares, mares o tutors que signin
un document conforme han llegit i accepten la
normativa.
-Els alumnes i els seus familiars hauran de llegir i
treballar en silenci o veu baixa, per tal de
respectar els altres usuaris.
-L’aforament màxim de la Biblioteca en horari
extraescolar és de 40 persones, amb un màxim de
25 infants sense acompanyament d’adults.
-No es pot fer ús de la Biblioteca de petits. El
servei de Biblioteca facilitarà diàriament lectures
específiques de petits a la sala gran.
-Ni els infants ni els adults no poden sortir a la
terrassa de la Biblioteca.
-Els alumnes no podran accedir a les seves
respectives aules ni als passadissos, ja que hi ha
el personal de neteja treballant.
-No es pot beure ni menjar dins de la Biblioteca.
Els infants que vulguin berenar ho hauran de fer
al vestibulet que hi ha just davant de la Biblioteca
abans d’entrar.

LA BIBLIOTECA ORGANITZA
ACTIVITATS?

-Recordem que no es pot fumar dins de tot el
recinte escolar.

-Sí, periòdicament, la Biblioteca intentarà
organitzar activitats vinculades a la lectura, com
conta-contes, xerrades d’autors i il·lustradors,
tallers... Les activitats seran anunciades
oportunament a través dels canals habituals de
l’escola.

-Aquelles persones a qui calgui avisar de forma
repetida poden ser expulsades de la Biblioteca.

NORMES DE LA BIBLIOTECA

-Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar al
correu de la biblioteca: biblioteca@taber.cat

-L’espai de la Biblioteca és sempre (i també en
horari extraescolar) un espai per fomentar el plaer

-La persona responsable de la Biblioteca està a la
vostra disposició per aconsellar-vos, ajudar-vos i
informar-vos en cas de dubte.

JO .............................................................................., COM A PARE/MARE/TUTOR del NEN/A.....................................................................................
SIGNO AQUEST FULL CONFORME HE LLEGIT I ESTIC D’ACORD AMB AQUESTA NORMATIVA:

