
“La biblioteca escolar proporciona
informació i idees que són
fonamentals per a funcionar amb
èxit en la nostra societat d’avui en
dia, cada cop més basada en la
informació i el coneixement. La
biblioteca escolar dota els estudiant
d’ habilitats d’aprenentatge al llarg
de la vida i desenvolupa la seva
imaginació, permetent-los d’aquesta
forma viure com a ciutadans
responsables.”

Manifest de la biblioteca escolar
IFLA/UNESCO

La dinamització de la biblioteca de
l’institut es duu a terme gràcies al

projecte
PAC’09‐PROA

[Pla d’Autonomia de Centres]
[Programes de reforç, orientació i suport escolar]

Institut Joan Fuster
Plaça Ferran Reyes, 2
C.P. 08027 Barcelona
Tel. 93 243 15 60
Fax: 93.243.15.61
Correu: a8054228@centres.xtec.cat
Web: www.xtec.cat/iesjoanfuster

BIBLIOTECA
INS JOAN
FUSTER

“Els llibres no supleixen la vida,
però la vida tampoc no supleix els

llibres.”

Joan Fuster



Normes d’ús:

- No es pot menjar ni beure.

- Cal respectar els llibres, les revistes
i la resta de documents, de manera
que no s’hi pot escriure ni guixar-los.

- Cal tenir cura de l'espai, el
mobiliari i dels aparells de la
biblioteca.

- La biblioteca és un lloc d’estudi i
de treball, per la qual cosa s’ha
de respectar el silenci i la
tranquil·litat.

- Cal deixar les cadires ordenades i
netes.

- En cas de pèrdua d’un llibre o
desperfecte del material, l’alumne
haurà de pagar-ne l’import.

La biblioteca de l’Institut Joan Fuster
participa del Pla de Biblioteques
Escolars de Barcelona, formant part
d’una xarxa de biblioteques escolars per
compartir recursos i coneixements.

Catàleg: Per consultar el fons de la
Biblioteca de l’Institut:
http://iweb782.bcn.es/opac/

Organització del fons:

Llibres d’imaginació:
JN Literatura juvenil
N Novel·la
P Poesia
T Teatre

Llibres de coneixements: estan
disposats seguint la Classificació Decimal
Universal (CDU) que organitza el
coneixement humà per grans matèries
des del 0 fins al 9.

Horari:
- Dilluns: 9-13:30h
- Dimarts i dijous:11-13:30/15-17h
- Divendres:9-13:30/15-17h

Préstec: es poden agafar dos documents
com a màxim. El termini de préstec serà
de 15 dies, amb possibilitat de
renovar-lo, si es comunica amb antelació.

Serveis:
- Préstec
- Informació bibliogràfica
- Publicacions periòdiques
- Consulta a Internet.

Activitats:
- Hora de lectura.
- Recomanació del mes.
- Exposicions...

Usuaris:
- Alumnes
- Personal docent
- Personal no docent
- Pares


