
 
 

GUIA PER ALS PROFESSORS DE GUÀRDIA DE BIBLIOTECA I PER ALS 
PROFESSORS DEL CLAUSTRE EN GENERAL  

 
 El préstec de llibres el realitzaran sempre els professors que tinguen guàrdia de 
biblioteca. 

 Els professors d’aquest tipus de guàrdia hauran de signar sempre el full de guàrdies 
que es trobarà al costat de l’ordinador de catalogació. 

 El període de préstec serà de quinze dies, prorrogable com a màxim per altres quinze 
dies més. 

 Els alumnes que es troben treballant a la biblioteca i desitgen usar qualsevol llibre que 
necessiten, li ho hauran de comunicar al professor de guàrdia. En aquest cas, no 
caldrà formalitzar el préstec, però sí tornar al professor el llibre un cop que l’alumne 
se’n vaja de la biblioteca. 

 Els alumnes que desitgen demanar prestat un llibre hauran de presentar al professor 
de guàrdia corresponent el seu carnet escolar. Quan l’alumne haja triat el llibre, el 
professor traurà de la bosseta blanca que hi ha al seu interior la fitxa groga; tot seguit, 
anotarà la data del dia de devolució (quinze dies després) tant a la bosseta com a la 
fitxa, i finalment unirà aquesta última al carnet escolar amb un clip. La fitxa i el carnet 
seran col·locats aleshores en una capseta destinada a tal efecte, la qual constarà d’un 
cartó amb el nom del mes i de tants cartons numerats com dies tinga eixe mes. Si 
l’alumne demana prestat un llibre el dia 1 de novembre, el professor de guàrdia 
col·locarà plegades la fitxa groga i el carnet escolar darrere el cartó que porte la 
numeració corresponent al dia 16, que serà així l’últim dia corresponent al període de 
préstec de 15 dies. 

 La capseta que continga els cartons del mes i dels dies  es trobarà sempre al costat de 
l’ordinador on es catalogue. 

 El professor de guàrdia de 9:00 a 9:55 –que serà sempre l’encarregat d’obrir la 
biblioteca– deixarà les claus en la taula de catalogació perquè el professor 
corresponent a la guàrdia de 12:05 a 12:55 les tinga localitzades a l’hora de tancar al 
segon esplai i retornar-les a la consergeria. 

 Els interruptors del llum es troben a mà esquerra de la porta d’entrada a la biblioteca. 
 Es prega encaridament que els professors de guàrdia de biblioteca arriben el més 
puntual possible al seu lloc, ja que així evitarem que no resten alumnes a soles a la 
biblioteca. Els professors de guàrdia normal hauran de comprovar en el seu recorregut 
pel centre que el professor de guàrdia de biblioteca es troba en aquest recinte; en cas 
que no hi siga per no haver vingut a l’institut, caldrà mantindre la biblioteca oberta si 
el cos de professors de guàrdia normal no necessita romandre en la seua totalitat 
substituint en les aules a altres companys que hagen faltat. 

 Es prega igualment que els professors que tinguen les guàrdies a últimes hores baixen 
les persianes, apaguen els llums  i tanquen les finestres per motius de seguretat. 

 La biblioteca és un lloc d’estudi i de lectura, per la qual cosa haurem de demanar als 
alumnes que s’hi mantinga un clima de silenci i respecte. Així mateix, no es permetrà 
menjar ni beure en aquest espai, i els alumnes hauran de deixar les cadires al seu lloc. 

 Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb Josep Maria Asencio. MOLTES 
GRÀCIES. 

 


