
BIBLIOTECA  COLORINES. 
CEIP RIA DO BURGO. 



Os libros están 

ordenados por 

materias 

seguindo a CDU. 

Esta clasificación 

divide todo o 

coñecemento en 

10 campos 

 

CDU 



Estamos 

colocando as 

etiquetas na CDU 

ilustrada.  

ADAPTACIÓN 

DA CDU Á 

NOSA 

BIBLIOTECA 



No número  0 podes 
atopar:  
-  Dicionarios. 
- Enciclopedias. 
- Mapas. 
- Libros de información 
xeral. 

0  XENERALIDADES 



No número 1 

atoparás libros sobre 

filosofía, sentimentos 

e valores. 

1  FILOSOFÍA 



No número 2 

atoparás libros sobre 

mitoloxía, historias 

divinas, curiosidades 

sobre a relixión. 

2  RELIXIÓN 



Neste número 

atoparás libros 

sobre:  

- Familia 

- Escola 

- Oficios 

- Vida no mundo 

3    CIENCIAS   

      SOCIAIS 



Neste número estará 

o que fagamos 

entre todos. 

4  BALEIRO 



Neste número 

estarán:  

 

 - Matemáticas 

 - Experimentos 

 - Animais 

5   MATEMÁTICAS 

   CIENCIAS  NATURAIS 



Neste número 

estarán:  

 

 - Corpo humano. 

 - Tecnoloxía. 

 - Oficios. 

 - Transporte. 

 - Agricultura. 

6  MEDICINA 

    TECNOLOXÍA 



Neste número 

estarán:  

 

 - Arte. 

 - Música. 

 - Xogos. 

 - Deportes 

7   ARTE. MÚSICA.                          

XOGOS. DEPORTES 

 

 



Neste número 

estarán:  

 

 - Contos. 

 - Poesía. 

 - Teatro. 

 - Cómic. 

8   LINGUA 

     LITERATURA 

 

 



Neste número 

encontrarás historias 

do pasado, viaxes, 

países… 

9    XEOGRAFÍA 

      BIOGRAFÍAS 

     HISTORIA 

 



A cor da 

etiqueta indica 

para que tipo 

de lector é ese 

libro 

Prelectores 

0 a 5 anos 

Primeiros lectores 

6 a 8 anos 

 

Lectores autónomos 

9 a 12  anos 

A  ETIQUETA 



 
Os libros están 

ordenados por orden 

alfabética do apelido 

do autor.  

A  ETIQUETA 

82 N 
 
RIV 
 
ida 

NARRATIVA 

 
 

AUTOR (as tres primeiras 

letras do apelido) 

TÍTULO (as tres primeiras 

letras sen artigos) 

No número 8 da CDU 

utilizamos tamén letras: 

 

  82-N é narrativa 

  82-C é cómic 

  82-P é poesía 

  82- T é teatro 

 



Os libros dos 

prelectores están 

clasificados según 

fundación Sánchez 

Ruipérez. 

Libros con 

música 

Libros con 

sorpresa 

Libros para ver 

O mundo que 

me rodea 

Contos para 

contar 

0 a 5 anos 



 

 

Os libros coa 

etiqueta vermella e 

os de etiqueta 

verde, teñen unha 

cinta de cor superior 

indícanos a 

temática. 

 

 



Tamén podes acceder ao 

catálogo dende o ordenador 

principal: 

 

 * No escritorio entras no Catálogo 

Meiga. 

 * Poder pedirlles  axuda aos 

colaboradores da biblioteca. 

 



Normas: 
 

 - Pódese levar  tres libros cada 15 días. 

 - As revistas son de consulta na 

biblioteca. 

 - Os ordenadores son ferramentas de 

traballo. 

 - Se vas a consultar un libro, deberás 

empregar o marcaposicións para poder 

deixalo no seu sitio. 

 - Se non sabes onde se coloca un libro, 

deixao no carrito ou pídelle axuda aos 

colaboradores encargados de colocar. 

 

 



Anímate a participar nas 

actividades da biblioteca: 

  

 - Contacontos aos pequenos do 

cole. 

 - Pasaporte lector.  

 - O enigma da semana. 

 - Mochilas viaxeiras. 

 - Colaboradores. 


