
 
 

 
REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA 

 
La biblioteca de l'escola és un lloc de treball i d'estudi. L’alumnat que utilitza aquest servei ha 
de respectar les normes d'aquest reglament, que té com a finalitat principal garantir que la 
Biblioteca escolar esdevingui un espai de concentració i recolliment, condicions necessàries 
per al seu bon funcionament.  
 

1. L'horari ordinari de biblioteca és de ¾ d’1 a 7 de la tarda, dimecres i divendres, i de ¾ 
d’1 a 2/4 de 4 i de 2/4 de 6 a 7, dilluns, dimarts i dijous. Fora d'aquest horari no es pot 
estar a la biblioteca si no hi ha professorat que acompanyi l'alumnat. 
 

2. En la franja de migdia, la biblioteca funcionarà en tres torns. El primer serà de ¾ d’1 a 
¾ de 2, el segon de ¾ de 2 a 2/4 de 3 i el darrer de 2/4 de 3 a ¼ de 4 en el cas de 
primària i fins a 1/4 i cinc de 4 en el cas de secundària. És imprescindible sortir de la 
biblioteca cada vegada que finalitzi un dels torns. 

 
3. L’alumnat de 3r i 4t d’ESO que es quedi a dinar, tindrà a la seva disposició una aula 

d’esbarjo per poder estar amb els companys. En cas d’ anar a la biblioteca serà per fer 
treball individual i en silenci. 

 
4. L’alumnat que no es quedi a dinar i esperi que el vinguin a buscar entre ¾ d’1 i ¾ de 2, 

ha d’estar a la biblioteca i mantenir l’ambient de treball. 
 

5. A la biblioteca cal vetllar per tenir un comportament discret i silenciós: cal mirar de no 
fer soroll per tal de no distreure els altres companys que estan treballant. 

 
6. Quan un/a alumne/a consulta un llibre l'ha de tornar al seu lloc o a la taula de la 

persona responsable  de la biblioteca un cop l'hagi utilitzat, per tal que quedi a 
disposició de la resta d’alumnes quan el necessitin. 

 
7. L’alumne/a, una vegada ha finalitzat la seva estada a la biblioteca, vetllarà per tal que 

el lloc que ocupava quedi en perfecte estat, sense papers a terra o a la taula i deixant 
la cadira ben posada. 

 
8. A la biblioteca, no és permès d'utilitzar aparells de música ni telèfon mòbil. 

 
9. A la biblioteca no és permès de menjar cap aliment, ni tampoc és permès menjar xiclet 

ni cap tipus de llaminadura. L’alumnat que va a la biblioteca en horari de tarda podrà 
berenar a les taules del passadís de secundària fins ¾ de 6. 

 
10.  Els llibres s'han de tractar amb cura i respecte. Subratllar, doblegar o guixar les 

pàgines dels llibres és una falta molt greu, atès que els llibres malmesos no són aptes 
per a la consulta ni per a la lectura d’altres alumnes. 

 



11.  La biblioteca, en les situacions d'ús normal, no és una aula de joc. Per això no és 
permès de jugar a cap joc, ni de taula ni d’ordinador. 

 
12.  A la biblioteca hi ha 18 equips multimèdia a disposició de tot l’alumnat, que podrà 

utilitzar aquest material sempre que en tingui necessitat, tenint en compte, però, que 
és una eina de consulta i no un passatemps. Abans d'usar l'equip multimèdia sempre 
es demanarà permís a la persona responsable de la biblioteca, que anotarà el nom i 
curs de l'usuari/a al registre. Cal tractar i deixar l’ordinador en unes condicions 
òptimes per el/la següent company/a que l’hagi d’utilitzar. 
 

13. La biblioteca ofereix un servei de préstec de llibres de lectura. En cas de fer-ne ús, s’ha 
de comunicar al responsable, que farà la targeta i/o anotarà el registre. La persona 
que s’emporta un llibre de lectura és responsable de tornar-lo en el temps estipulat i 
en bones condicions. 

 
14. El servei de fotocòpies de la biblioteca és una eina que facilita el treball de l’alumnat. 

Per utilitzar-la cal comprar la targeta a la persona responsable de la biblioteca. 
 

15.  La persona responsable de la biblioteca disposa d'un llistat de control d'assistència 
obligatòria. En el cas que una família vulgui que el seu fill/a estigui obligatòriament a 
la biblioteca en qualsevol dels torns de la franja del migdia o de la tarda, cal que faci 
una nota a l'agenda especificant els dies i hores, i la persona responsable controlarà 
que hi sigui. 
 

 
La persona responsable de la biblioteca és la que vetlla per mantenir unes bones condicions 
de treball. Per aquest motiu compta amb la mateixa autoritat que el professorat de l'escola. 
En cas que l’alumnat no compleixi la normativa,  pot ser sancionat per la persona responsable 
de la biblioteca que informarà el/la tutor/a i la Direcció Acadèmica segons la naturalesa de la 
falta que hagi comès. 


