Normativa de la Secció Infantil
Biblioteques de L’H

ACCÉS A LA SALA INFANTIL

La secció infantil s’adreça a nens fins a 12 anys, a partir d’aquesta edat tindran lliure accés a
la sala d’adults.
L’Espai de petits lectors s’adreça a nens menors de 4 anys.
Els infants menors de 6 anys han d’anar sempre acompanyats d’una persona major de 12 anys.
La biblioteca no es fa responsable de la cura i vigilància dels menors d’edat.
Els usuaris infantils tenen preferència sobre els adults a les taules de la secció infantil.

COMPORTAMENT

Cal mantenir una actitud correcta, evitant sorolls, comportaments o activitats que puguin
molestar els altres usuaris.
Es permetrà la realització de treballs escolars sempre i quan no s’alteri l’ordre de la sala.
Els mòbils s’hauran de silenciar o posar amb l’opció de vibració.
Per raons de seguretat i higiene l’única beguda autoritzada és l’aigua.
Es podrà donar menjar els nadons lactants (pit o biberó).
No es permetran joguines que puguin produir soroll i molestar els usuaris de la biblioteca. Els
patinets, les pilotes, etc., només es podran deixar en punts autoritzats pel responsable de la
secció infantil.
El canvi de bolquers es farà en els espais adients dels lavabos de cada biblioteca.
El mobiliari de la secció infantil no es pot moure de lloc sense el permís del personal de la
sala.

CARNET

El primer carnet de la biblioteca és gratuït.
No hi ha restriccions d’edat per fer-se el carnet de la biblioteca. Recomanem fer el carnet
de la biblioteca en la primera visita dels nens a la biblioteca.
Els menors de 14 anys han de venir acompanyats del pare, mare o tutor legal, que ha d’omplir i
signar una autorització per poder fer-se el carnet de la biblioteca1 o, en el seu defecte,
portar una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència del pare, mare o tutor legal, i
l’autorització omplerta i signada per aquests.
Per realitzar el carnet de la biblioteca és necessari el DNI o la targeta de residència del nen.
En cas que el nen no disposi de DNI o targeta de residència, seran el pare, mare o tutor legal
els que hauran d’aportar el seu DNI o targeta de residència.
Si no fos possible aportar aquesta documentació, serà necessari el passaport i el volant
d’empadronament vigent.
En cas de pèrdua, la secció infantil realitzarà un nou carnet i s’haurà de portar de nou tota la
documentació necessària. Pel segon carnet i successius caldrà abonar el preu públic establert.

1

S’adjunta model

LLIBRES I MATERIALS

Els documents, un cop consultats, es tornaran als carros que hi ha a les seccions infantils.
Els usuaris infantils no poden agafar documents de la secció d’adults que la biblioteca
consideri que no siguin adients per a la seva edat.
Els materials per fer els deures (folis, llapis, bolígrafs...) han de portar-se de casa.

RESPONSABILITATS

Si qualsevol document es fa malbé, s’haurà de restituir, amb la impossibilitat d’utilitzar el
servei de préstec mentre aquest no sigui restituït.
Els pares, mares o tutors seran els responsables dels continguts que els seus fills consultin a
Internet encara que la biblioteca podrà donar per finalitzada qualsevol sessió si creu que els
continguts visitats no són els adients.
El carnet de la biblioteca és personal i intransferible i cada titular serà responsable del seu
ús i custòdia, encara que en el cas dels usuaris infantils, aquesta responsabilitat serà
compartida amb el pare, mare o tutor legal.
La biblioteca no es fa responsable de les possibles pèrdues o robatoris que es puguin produir
a la secció infantil.

ACTIVITATS

En funció de l’espai, el personal responsable podrà acordar les mesures necessàries per al bon
desenvolupament de l’activitat, malgrat que sempre serà obligatori complir normes bàsiques
com són la puntualitat, el silenci i el respecte.

Aquesta normativa vol contemplar punts específics de les sales infantils i es complementa amb les normes d’ús
de Biblioteques de L’Hospitalet.
Qualsevol altra situació o condició no contemplada en aquest o altre reglament queda
supeditada a la decisió de la direcció de la biblioteca i/o Secció de Biblioteques de l’Àrea de
Serveis a les Persones de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

