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“ De cómo perderse no 
laberinto da biblioteca e 
atopar todas as saídas”
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¿Como nos 
organizamos?



• Tódalas bibliotecas clasifican os 
documentos por temas.

• É moi frecuente atopalos ordenados 
en 10 grupos, numerados do 0 ó 9.

• Este tipo de clasificación chámase
CDU, e divide o coñecemento
humano en 10 temas.

• Na nosa biblioteca ademais hai un 
sistema de cores. Cada área de 
coñecemento ten asinada unha cor 
para que busques máis rapidamente o  
que queres



CDU (Clasificación Decimal 
Universal )

0  XERALIDADES.
Dicionarios. Enciclopedias 1 FILOSOFÍA. Pensar, crer

2 RELIXIÓNS

3 CIENCIAS SOCIAIS.Vivir xuntos

4 baleiro

5 NATUREZA6 CURAR  FABRICAR. 
AGRICULTURA.FORESTAIS

7 PINTURA, MÚSICA, DEPORTES

8 LINGUAS. LITERATURA

9 XEOGRAFÍA. HISTORIA



5 
Ciencias
Exactas

5 
Ciencias
Exactas

CDU
Cada un dos 10 apartados 

subdivídese noutros 10

50

Ecoloxía 51

Matemáticas

52

Astronomía

55

Xeoloxía

56

Fósiles

57

Bioloxía

58

Botánica

59

Zooloxía

53

Física

54

Química
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(038)

Dic

O PROCESO

REXISTRO, SELADO  E 
CATALOGACIÓN

TEJUELADO

COLOCACIÓN 

NOS  ANDEIS

BUSCA NO 
CATÁLOGO



• Cada libro leva un rexistro
que se lle da cando se 
cataloga na biblioteca. Este 
vai sempre na primeira páxina
do libro por dentro. 

• Ademais pode ir  no lomo (nos 
libros fichados antes do 
2006 e que non foron
revisados aínda) ou na
cuberta, na parte superior 
dereita ou esquerda



¿Como atopar un 
libro,...?



• PRIMEIRO buscas no catálogo e miras si existe 
ese título que buscas. Nos ordenadores tes unha 
base de datos que che vai permitir buscar os 
títulos que temos e en que formato (catálogo 
biblioteca)

• SEGUNDO apuntas na libreta ou fíxaste na
SINATURA  que alí se indica. 

• TERCEIRO, érguete e busca nas estanterías que 
teñan o número que atopache

• RECORDA que cada número abrangue un área do 
coñecemento

• Nos andeis hai carteis xerais de materia para
facilitarche o traballo.

• Recorda o das cores para guiarte máis rápido.

• Busca os libros tendo en conta os tejuelos 



¿cómo atopar un libro?

• Cada dous andeis
(superior e inferior) 
aparece un cartel na
parte central onde se 
indica a materia deses
andeis.

• Cada andel leva na
mesma cor indicacións
máis concretas desa
materia para unha
buca máis rápida



Os tejuelos van colocados nos lomos dos libros, 
DVD, videos,...  Todo o material da biblioteca ou os 
departamentos está tejuelado.

Serven para identifica o material e colocalo
dunha fórma lóxica e ordeadaa, deste xeito tamén serven
para atopar o que buscamos dunha forma rápida e precisa.

Tamén nos proporcionan información: sobre a 
materia, título, autor, e outros datos de interese.

Ex.- 82-3(G/gal)
TOR
som
9325

82-3 CDU (Identifica a materia. Neste caso literatura –
novela). 
G/gal (Lingua de orixe/lingua na que está escrito o libro)
TOR (3 primeiras letras do apelido do autor en maiúsculas)
som (3 primeiras letras do título do libro sen alfabetizar, e 
dicir , sen artigos, pronomes...)
9325 (Nº de rexistro). Aparece sempre nos fichados antes 
do 2006, a partir de aquí non aparece, tampouco naqueles
tejuelos sacados de novo)

(031)

enc



¿cómo atopar un libro?

• Dentro de cada andel os 
libros están ordeados
segundo o tejuelo

• 1.-CDU
• 2.-Tres primeiras letras do 

apelido do autor por orde
alfabética

• 3.-Tres primeiras letras do 
título por orde alfabética

630*6

GOM

ord

13575



RECURSOS DOS 
QUE 

DISPOÑEMOS



Na biblio temos:

Libros de todo tipo (para consultar, para o lecer, 
para buscar información, para mirar, ...).

CDs de música
Películas
Documentais
A música e as pelis podes levalas en préstamo ou

escoitalas e velas na biblio (hai cadena musical, 
vídeo, TV e tamén DVD)

Unha seleción variada de banda deseñada
Revistas (pelo, pico, pata; muy interesante, ¿qué

leer?, Biblios, geo, national geographyc, muy 
interesante junior, viajar, animal, insula, 
histoira,...)

Xogos (xadrez, pictionary, trivial, damas....
Prensa diaria (el correo, el mundo, el país, galicia

hoxe, la voz de Galicia)



Os dicionarios de español, galego, latín, 
grego, francés e inglés, así como as enciclopedias 
xerais ou que abarnguen varios temas están nun
lugar aparte cerca da zona de xestión (038) (031). 

O resto de enciclopedias e dicionarios 
entran pola materia que tratan.

Os libros que non está permido prestar 
están identificados cun goumet de cor vermella no 
lombo, e só poden consultarse na biblio. 

Os DVD só teñen a carátula, os discos están 
na zona de xestión e tes que pedilos alí. Os DVD  
para maiores de 18 anos levan un goumet vermello
na carátula.

Os ordenadores están para utilizar. Teñen
preferencia as persoas que están a realizar 
traballos.



Zona de dicionarios e 
enciclopedias xerais

• Zona de dicionarios e 
enciclopedias ó lado 
dos ordenadores



Normas de Uso



Normas xerais
• A Biblio é un lugar de lectura, 

estudo, consulta e busca de 
información, tamén podes ver 
películas e escoitar CDs (cos 
cascos), para todo eso requírese un 
ambiente de certo silencio. 

• Os usuarios/as deberán comportarse 
de acordo coas normas de 
convivencia e respecto propios cara 
a todos os membros da comunidade
educativa. 



Normas xerais

• Na biblio debe manerse certa
orde, e conseguilo e cousa de 
todos/as, así recorda algunhas
cousas básicas: deixa as cadeiras
no seu lugar, tamén as revistas, 
xogos (moito coidado coas pezas
de xadrez), os xornais, recolle os 
papeis... 

• Non se pode comer nin beber na
biblioteca 

• PARA CALQUERA 
UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS 
DA BIBLIOTECA É PRECISO 
PRESENTAR O CARNET.



• Os libros de lectura préstanse 15 
días, excepto os de lectura 
obrigatoria que se prestan por un 
periodo de 10 días e só se poden 
renovar se non hai lista de espera. 

• Os DVDs e CDs só se prestan de 
venres a luns. 

• Os DVDs para maiores de 18 anos 
están marcados cun goumet vermello, 
tanto na carátula como nos estoxos
de almacenamento e non se préstarán
sen presentar o carnet de identidade. 

Normas de préstamo



Normas de préstamo

• Durante as épocas de 
vacacións pódense levar en préstamo 
máis de 3 fondos ata un total de 10. 
En vacacións de verán só se prestan 
os libros non CDs e DVDs.

• Os fondos teñen que ser entregados 
en bo estado,en caso de rotura ou
deterioro o usuario deberá repoñer
ese material. 

• Para os profesores rexen as mesmas
normas. Si precisan materias para 
uso educativo nas súas clases ou
preparación das mesmas pódese 
facer o préstamo polo número de 
días que precisen (pero deben 
indicalo no momento do préstamo) 



• Cando se faga a recollida de 
DVDs e CDs débese comprobar 
que veña o material completo 
antes de proceder á devolución 
para evitar perdas do mesmo. 

• Hai material de uso exclusivo 
en sala, este material só
poderá ser consultado na
biblioteca e non poderá ser 
levado en préstamo 
(enciclopeidas, dicionarios, 
atlas... (están marcados cun
goumet vermello no lombo)). 

Normas de préstamo



Normas de préstamo
• Para poder levar este material 

as aulas ou outros lugares do 
Centro terán que ser 
solicitados ó profesor/a ó 
cargo nese momento ou apuntar 
ó númro de rexistro na libreta 
situada na mesa de Xestión. 

• En ningún caso se presta ningún 
tipo de material ó alumnado que 
veña "de parte dun profesor/a", 
sendo este/a os encargados de 
retirar dito material. 

• Como o préstamo está 
informatizado débese pasar 
polo rexistro para anotarse e 
tamén cando se produza a 
devolución. 



• Se un libro non se devolve despois
de trinta días de cumprirse o seu
tempo de entrega (e se non se 
alega unha razón satisfactoria), o 
prestatario deberá repoñer o 
mesmo libro ou pagar o seu importe 
estimado. Se así non o fixera, 
perderá indefinidamente o dereito
de préstamo na biblioteca ata que 
non satisfaga esta requisitoria, con 
independencia de calquera outra
medida adicional que poida arbitrar 
a dirección do centro. 

Normas de préstamo



• Existe unha caixa de suxestións a 
disposición da Comunidade
Educativa, na que podes deixar as 
túas suxestións de libros, revista, 
DVD,... que consideres oportuno. 

• Tamén podes propor
actividades, defectos que 
consideres se poden mellorar ou
calquera outro cambio que 
consideres de interese. 

Normas de préstamo



• Mentres esteas na biblioteca 
podes consultar os libros, 
xornais, revistas, DVD, CDs, 
etc. que queiras pero cando 
remates tes que deixalos no 
seu lugar: os libros na zona de 
xestión na mesa do profesor, 
as revistas no revisteiro, os 
xornais en riba dos andeis das 
enciclopedias, os DVD e CDs
nos andeis correspondentes. 
Si se ve unha película ou se 
escoita un CD, este deberá ser 
devolto coa carátula e 
colocado no mesmo lugar que 
os libros (riba da mesa do 
profesor) para ser colocados.

Normas de consulta en sala



• Para usar os ordeadores
deberás apuntarte na libreta 
que estará para ese fin, para 
tratar de evitar que sempre
estean ocupados polas mesmas
persoas e facer un seguimento
do seu uso. 

• Só poderá haber dúas persoas
por cada ordenador, unha
sentada e outra de pe, e por 
suposto sen facer ruído. 

Normas de consulta en sala



• Os ordeadores podes empregalos
para facer os teus traballos, 
buscar información en internet, 
consultar as enciclopedias, ver o 
teu correo, xogar a xogos
educativos ou outros que se 
consideren oportunos, pero nunca 
os podes usar para chatear nin
aceder a páxinas de temática 
violenta, sexual, xenofóba ... 

• En caso de que exista calquera
problema cos ordenadores, 
débese avisar do mesmo ó 
profesorado e este deberá 
apuntar a incidencia na libreta 
situada na mesa de xestión

Normas de consulta en sala



• Non se pode usar o 
ordenador de 
xestión por ningunha
persoa allea a este 
servizo da biblioteca

• O regulamanto
completo está a túa
disposición na porta 
de entrada da 
biblioteca.

Normas de consulta en sala
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