
 
 

1 
 

BIBLIOTECA JULIO ESTEBAN ANGUITA 
 

Informació i normativa 

La biblioteca Julio Esteban es va obrir el curs 1999-2000. Després d’uns anys de gairebé 

inactivitat es tornà reobrir el març de 2018 com a biblioteca associada a la Universitat de 

les Illes Balears per la qual cosa es procedí a començar una nova catalogació amb el 

programa i les regles de catalogació utilitzades pel servei de biblioteques de la UIB de 

manera que el fons bibliogràfic del Conservatori es pot consultar a través del seu catàleg:  

http://biblioteca.uib.cat/oferta/cataleg/ 

Per altra part, també s’han començant a digitalitzar les partitures per tal de fer més 

accessible la seva consulta i, a més, evitar el seu ràpid deteriorament per l’ús freqüent. 

Per a qualsevol consulta o dubte, podeu contactar amb la biblioteca via e-mail 

biblioteca@conservatorisuperior.com 

 

HORARI DE LA BIBLIOTECA 
 

Període lectiu: 
 

 De dilluns a divendres, el matí de 10:00h a 14:00h i l’horabaixa de 16:00h a 

20:30h 
 

 Dins aquest horari el préstec de materials es fa exclusivament el matí de 10:00h a 

13:45h i l’horabaixa de 16:00h a 19:15h 

  

Períodes no lectius: 
 

 Juliol: de 8:00h a 15:00h  (préstec fins les 14:45h) 

 

 Agost, Setmana Santa i Nadal: tancat 

 
 

ACCÉS A LA BIBLIOTECA 
 

 Lliure a tots els ciutadans que ho desitgin. 
 

 Compliment dels horaris i de les normes de comportament dins la sala. 
 

 Reservat el dret d'admissió. 

 
 

CARNET DE LA BIBLIOTECA 
 

No és necessari. És suficient la presentació del Carnet d'estudiant del Conservatori 

Superior de Música i del Conservatori Professional de Música i Dansa. 

 

 

FOTOCOPIADORA - IMPRESSORA 
 

 És d’ús exclusiu de l’encarregada de la biblioteca i de l’alumnat i professorat del 

Conservatori Superior, amb codi personal i prèvia adquisició de paquets de fotocòpies a 

la secretaria del centre. 
 

 Cadascú es farà les seves fotocòpies i impressions.  

http://biblioteca.uib.cat/oferta/cataleg/
mailto:biblioteca@conservatorisuperior.com
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DOCUMENTS D’ACCÉS CONTROLAT 
 

 La Coordinació de la biblioteca decidirà quin són els documents que poden ésser 

exclosos de la lliure consulta per part del públic. Sols es podran consultar 2 documents al 

mateix temps. En acabar, és obligatori retornar-los a l'encarregada. 
 

 Caldrà entregar el DNI o el carnet d'estudiant. 

NORMES D’ACCÉS I CONVIVÈNCIA DINS LA SALA 
 

 Està prohibit entrar menjar i begudes dins la sala, excepte aigua embotellada. 
 

 No s’entraran dins la sala patins, monopatins, ni cap vehicle rodat que pugui 

molestar o fer malbé el parquet, en tot cas es deixaran al costat de la fotocopiadora. 
 

 Els mòbils estaran apagats, en tot cas en silenci, i no es faran ni es contestaran 

telefonades dins la biblioteca. 
 

 Es guardarà silenci en tot moment i se mantindrà un to de veu adequat per tal de 

fer consultes a l'encarregat de la sala o a altres usuaris. 
 

 És obligatòria una actitud respectuosa en vers l'encarregada de la sala i els altres 

usuaris. 
 

 Un cop acabat de consultar un document, se deixarà damunt la taula, el carrets o 

el taulell de l'encarregat de la biblioteca. No es retornarà a les prestatgeries. 

 

PRÉSTEC PERSONAL 
 

 El préstec personal permet treure fora de les instal·lacions de la biblioteca 

documents per un període de temps determinat. Per accedir a aquest préstec serà 

obligatòria l’acreditació mitjançant carnet de la qualitat d'usuari corresponent. 
 

 S’exclouen els materials de consulta freqüent: diccionaris, enciclopèdies, atles... i 

altres materials que per les seves característiques o antiguitat es considerin només de 

consulta. 

 

Préstec de documents impresos segons tipus d'usuari: 
 

 Professors dels Conservatoris:   

- Podran treure un màxim de 5 documents amb un termini fins a 30 dies. 

 Alumnes d’ Ensenyament superior i de Grau mitjà: 

- Podran treure un màxim de 5 documents amb un termini fins a 7 dies. 

 Resta d’usuaris: no tenen permès el préstec. 

 

Renovació del préstec: 
 

Un cop exhaurit el termini màxim pel préstec, se poden renovar el préstec dels documents 

en possessió de l’usuari pel mateix termini de préstec, sempre que dit document no tengui 
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cap reserva feta. No cal retornar els documents a la biblioteca, basta comunicar aquest fet 

a l'encarregada de la biblioteca personalment, per telèfon o per correu electrònic. 

 

Reserves: 
 

Els usuaris amb préstec permès, poden reservar els documents que estiguin en préstec. 

No serà possible renovar el préstec dels documents que estiguin reservats. 

 

Documents exclosos de préstec 
 

La coordinació de la biblioteca té la potestat d'excloure de préstec personal tots aquells 

documents, que per les seves característiques especials de fragilitat, unicitat o importància 

siguin objecte de protecció i custòdia especial. Són: 
 

· Obres de referència: diccionaris, catàlegs, enciclopèdies, atles etc. 
 

· Revistes i publicacions periòdiques. 
 

· Enregistraments sonors. 
 

· Material audiovisual. 
 

· Documents rars, valuosos, fràgils o en mal estat de conservació. 
 

· Treballs de fi de carrera. 
 

· Qualsevol altres que es consideri  oportú. 

 

SANCIONS 
 

    Per incompliment de les condicions del préstec personal: 
 

 Pel retard de la devolució dels documents prestats, s'exclourà a l'usuari de fer 

qualsevol préstec durant el mateix nombre de dies que acumuli de retard. 
 

 Pel retard de la devolució de documents prestats i que tenien una reserva, una 

setmana d'exclusió de préstec per cada dia de retard acumulat. 
 

 Per retards reiterats (fins a cinc ocasions durant un mateix curs acadèmic) en la 

devolució dels documents prestats, exclusió del préstec pel que quedi de curs acadèmic. 
 

 En cas de pèrdua o deteriorament d'un document, l'usuari haurà de restituir-lo amb 

un exemplar de la mateixa edició. En cas de que estigui exhaurida, correspondrà a la 

Coordinació de la Biblioteca, determinar el tipus de sanció a imposar. 

 

    Per incompliment de les normes d'ordre dins la sala: 
 

En el cas que un usuari no respecti les normes d'ordre i convivència dins la sala, podrà 

ser expulsat de la mateixa i negar-se-li l'entrada durant tot el que quedi de curs escolar. 

En tot cas, correspondrà a la gerència FESMAE-IB, com a autoritat competent, decidir 

sobre aquest tipus de conflictes. 
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