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Biblioteca Sant Joan de Déu  
 
 
 
 

Normativa 
 
 
Sant Joan de Déu és una organització amb una cultura i uns valors propis que vivim els professionals, 
col · laboradors, estudiants i voluntaris de la nostra institució i que transmetem a partir de les nostres 
actuacions professionals i personals. El respecte és un dels valors principals de l'Orde juntament amb la 
qualitat, la responsabilitat, l'espiritualitat i la Hospitalitat com a valor que aglutina a la resta i ens fa ser 
com som. 
 
 
L’horari de la biblioteca és de 8 a 20.30h i s’obre un dissabte al mes d’acord amb el calendari que 
apareix a la web. 
 
Tots els usuaris tenen l’obligació de respectar a la resta, així com les instal·lacions, els equips 
informàtics i el material bibliogràfic que la biblioteca posa a la seva disposició, vetllant per la seva 
integritat física, utilitzant-los amb correcció i sol·licitant l’assistència del personal de biblioteca quan sigui 
necessari. 
 
Específicament es prioritza l’ús dels ordinadors per a ús acadèmic i profesional. 
 
Per motius de seguretat i higiene no està permès entrar amb menjar, begudes (es permet l’entrada 
d’aigua), fumar i modificar la disposició del mobiliari. 
 
Amb la finalitat de facilitar el treball d’estudi i investigació de tots els usuaris, en tots els espais públics 
de la biblioteca es requereix silenci i no es permet mantenir els mòbils encesos. Si rebeu una trucada 
heu de sortir fora.  
 
El material de consulta utilitzat (llibres i revistes) s’ha de deixar als carretons, no damunt les taules ni 
colocar-los a les prestatgeries. 
 
La normativa de préstec permet treure a cada usuari un màxim de quatre llibres/vídeos durant un 
període de dues setmanes. Aquest préstec es pot anar renovant mentre que cap altre usuari necessiti 
els llibres prestats. Si un document es perd o es retorna en mal estat l’usuari l’haurà de comprar o 
abonar l’import. 
 
 
 
 

 
 
 


