NORMES UTILITZACIÓ DE LES SALES D’ ESTUDI
EN LES BPM RIBA-ROJA DE TÚRIA
La finalitat de les sales d’estudi és facilitar l’estudi. Per a poder realitzar aquesta tasca
en un ambient adequat, hem d’utilitzar els espais disponibles i específics amb aquest fi
i complir una sèrie de normes i recomanacions bàsiques de funcionament, que
redundaran en benefici de tots i totes.

¾ Tindre 14 anys per a accedir a la Sala. En horari nocturn 18 anys.
¾ Silenciar el mòbil. No parlar amb el mòbil en la Sala.
¾ No activar cap dispositiu d’àudio en la Sala. Utilitzar els cascos per a tal
fi.
¾ Mantenir silenci, dins i fora de les Sales, per evitar molèsties als usuaris i
veïns.
¾ No realitzar treballs de grup en la Sala.
¾ No es reservaran places, ni es poden mantenir ocupades les mateixes
amb pertinences.
¾ S’ha de mantenir baix control i vigilància les pertinences personals. La
Biblioteca no es responsabilitza de la seua pèrdua, sostracció o
deteriorament.
¾ S’ha de fer un ús responsable de les instal·lacions i del mobiliari. La seua
conservació en bon estat dependrà de l’ús correcte que es realitze d’ells.
¾ Per a qualsevol necessitat en la Sala (calor, fred, llum,…) has de
comunicar-ho al personal responsable de la Sala Estudi o Biblioteca.
¾ No es podrà menjar en la Sala. Cal utilitzar botelles de plàstic per a
l’aigua, amb tap de rosca. No es podrà fumar.
¾ Durant l'Horari Especial de Les Sales Estudi1, no hi haurà servici de
Biblioteca: préstec i devolució... Només estaran operatius tals servicis
durant l’horari d’atenció al públic habitual de les Biblioteques.
¾ La permanència en les Sales d’ Estudi suposa l’acceptació de les normes
generals ací exposades.
¾ L’ incompliment d’alguna d’estes normes podrà suposar l’expulsió de les
Sales d’ Estudi.
Gràcies per la teva col·laboració.

1 Demana el fullet informatiu Sales Estudi en Període exàmens i els horaris habituals de les
Biblioteques

