REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA I
DE L'AULA D’AUTOAPRENENTATGE

SALA DE CONSULTA
Tot l'alumnat de l’escola pot accedir a la sala de consulta i d’estudi de dilluns a dijous, de 15.00 h a
21.00 h, d’octubre a maig, i té accés gratuït a internet. S’haurien de gravar els fitxers al llapis de
memòria, ja que tots els fitxers gravats a l’ordinador s’esborraran cada vegada que s’apagui. Per
imprimir-los, cal anar a consergeria.
SERVEI DE PRÉSTEC I AULA D’AUTOAPRENENTATGE
Tot l'alumnat en possessió del carnet d'estudiant de l’EOI de Manresa té accés al servei de préstec.
L’aula d’autoaprenentatge està oberta a tothom i no cal presentar el carnet per fer-ne ús. L’horari
del servei de préstec és de dilluns a dijous de 18.10 a 19.10 h. L’horari de l’aula d’autoaprenentatge
és de dilluns a dijous, de 15.00 h a 21.00 h. A partir de l’1 de juny, la biblioteca i l’aula
d’autoaprenentatge romandran tancades fins al 30 de setembre.
Aula d’autoaprenentatge
Antena parabòlica
Es pot utilitzar el televisor amb auriculars per a veure canals de notícies en l’idioma que desitgeu.
Fitxes d’autoaprenentatge
L’aula d’autoaprenentatge disposa de material didàctic preparat en forma de fitxes amb resposta.
Les fitxes són dins del moble de l’aula d’autoaprenentatge. Si us plau, quan acabeu, NO LES
FIQUEU DINS DEL MOBLE. DEIXEU-LES A DINS LA CAPSA QUE HI HA AL DAMUNT.
El material d’aquesta aula està exclòs de préstec.
Espai de conversa
Per a la pràctica de la destresa oral, es pot anar a l’aula d’autoaprenentatge. Allà hi ha material per
a la pràctica oral de lliure accés al lloc indicat.
Biblioteca
Consulta del fons bibliogràfic
Es pot consultar el fons bibliogràfic a través de l'espai biblioteca del web de l'escola.
Carnet
Es carnet s’expedirà a l’Escola un cop hagi començat el curs.
Préstec i reserves de llibres i DVD
Es poden agafar llibres, revistes i/o DVD de qualsevol idioma i els/les haureu de retornar en un
termini de 15 dies. Les novel·les tenen un termini de préstec d’un mes. Els diccionaris queden
exclosos del servei de préstec, però es poden consultar deixant el carnet d'estudiant. Si el material
que necessiteu està prestat, podeu demanar a la persona responsable de la biblioteca que us el
reservi quan sigui retornat.
Pròrrogues
En ser demanada, es donarà una pròrroga de 15 dies per tornar el material ja prestat, excepte si
s’ha fet una reserva per part d’un altre usuari. Es pot fer la pròrroga o qualsevol consulta al correu
eoimanresa@xtec.cat.
Retards
En cas de retard, es farà un avís per correu electrònic i es penalitzarà l'usuari sense préstec durant
el doble de dies que hagi durat el retard.
Contacte
eoimanresa@xtec.cat

