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BENVINGUTS A LA BIBLIOTECA

El passat 19 de setembre la biblioteca va obrir les seves portes en horari de
dilluns a divendres de 11:30 a 17:45.
Ens felicitem pel fort increment d'assistents respecte als cursos anteriors.
Continuem treballant en un procés de transformació i actualització per tal
que la biblioteca de Salesians de Sarrià esdevingui un espai de referència,
obert a totes les persones que formeu part de l’escola.
La Lurdes el Miquel i la Maite us volem convidar a a venir-hi a llegir, estudiar,
fer treballs en petit grup o connectar-vos a internet.

ESPEREM LA VOSTRA VISITA!

FUNCIONAMENT
La biblioteca escolar és un espai de
lectura i treball obert a tot l'alumnat,
professorat i personal de Salesians de
Sarrià on podreu trobar tot un seguit
de

recursos,

relacionats

especialment

amb

els

aquells

estudis

que

s'imparteixen a l'escola.

ESPAI VIRTUAL
A l'espai virtual, podràs descobrir tots els recursos online i
accedir als butlletins publicats.
https://espaiescola.salesianssarria.com/biblioteca/

PRÉSTECS
COM PUC SABER SI EL LLIBRE QUE BUSCO ÉS A LA BIBLIOTECA?

Fes una cerca al catàleg online ePèrgam que es troba a
l’espai virtual de la biblioteca. Aquí només hi aparèixen
els recursos catalogats a partir de l'any 2020.
Si el llibre que busques no apareix al catàleg online i
vols saber si el tenim a la biblioteca, hauràs d'enviar un
correu electrònic a:
biblioteca@sarria.salesians.cat

Tots els préstecs s'han de formalitzar de manera
presencial a la biblioteca i tenen una durada de 15
dies, prorrogables a 15 dies més sempre que no hi
hagi llista d’espera.

QUÈ HI PUC TROBAR?

Enciclopèdies i diccionaris
Filosofia: Obres generals i obres d’autors
Religió
Ciències Socials: Sociología, Política, Economía i Dret
Lingüística i Filologia: Obres de referencia generals
Ciències Pures i Ciències Naturals: Matemàtiques, Física, Química,
Geologia, Biologia, Zoologia, Botànica.
Ciències aplicades: Medicina, Enginyeria, Mecánica, Arts Gràfiques,
Fusteria, Informàtica, Electricitat i Electrònica.
Arts i esports: Educació Física, Arquitectura, Dibuix, Pintura, Fotografia,
Música, Cinema
Literatura: Un ampli ventall d'obres de la literatura universal de tots els
temps en català i castellà; les principals obres de la literatura catalana i
espanyola; algunes obres de literatura en llengua anglesa.
Història i Geografia: Obres generals, Història Universal de totes les
èpoques, Història d’Espanya, Història de Catalunya, Història de Barcelona.
Atles i obres generals
Expositor d'entrada: lectures prescriptives de batxillerat i IB, revistes a
les quals està subscrita l’escola .
Material curricular: Llibres de text, manuals i dossiers .
Col·lecció local: Obres escrites pel professorat de l'escola.

