Compromiso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veño o día que teño asignado
Levo sempre posta a miña identificación
Fago o meu traballo con atención
Falo sempre baixiño
Ando amodiño
Axudo ós pequenos
Coido das cousas que son de todos/as:
libros, mobles, ordenadores...
Ordeno antes de sair
-5 minutos antes recollo os materiais do
préstamo
-coido que quede todo listo para o día
seguinte
10. Resolvo os problemas dialogando
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Son AXUDANTE, asi que...
1. Acudo á BIBLIOTECA o día que me toca
2. Como e bebo antes de entrar, nos
bancos de almorzar
3. Non estou no corredor
4. Fago o meu traballo con moita atención para que
non haxa problemas cos préstamos, coas
devolucións ou coas reclamacións
5. Se non é o meu día e non quero estar na BIBLIO,
vou para o patio.
6. Coido de que os pequenos fagan o mesmo: ou
están na BIBLIO, ou nos bancos de almorzar ou van
para o patio.
7. Axudo ós pequenos a cubrir as fichas
8. Recoméndolles os libros que a min me
gustaban cando tiña a súa idade
9. Lémbrolles que deben falar baixiño
10. Axúdolles a atopar papel , rotulas... Se queren
debuxar.
11. Axudo a manter o silencio durante Hoxe le...

¡¡AXUDO e COLABORO!!

Son AXUDANTE, asi que...
COMPROMÉTOME a:
1. Selo por un curso completo
se algún día non podo ir, busco
outro axudante que me queira
remplazar

2. Dialogar para repartir as

tarefas

diarias co meu equipo
3.Cumplir as normas
4.Buscar os libros que piden os/as
compañeiros/as
5.Colocar correctamente os libros
6.Retirar os libros estragados
7.Facer o que me piden as profes
encargadas da Biblio
8.Manter en orde os andeis
9.Colocar a publicidade de Hoxe le...

Se nalgún momento durante o recreo hai alguén
que non respecta as normas:

A1ª vez explícolle como ten que facer
A 2ª vez lémbrolle o que ten que facer
A 3ª vez invítoo a sair da Biblio
Ante calquera problema que eu non poida
resolver, acudo ás profes encargadas.

