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SON AXUDANTE, 

CUMPRO E ENSINO AS NORMAS: 

 

- Non se pode comer nin beber dentro da 
biblioteca, faino antes de entrar. 

- Hai que estar en silenzo, respectando e 
permitindo a lectura e o traballo dos demais 
e andar amodiño. 

- Para préstamos e devolucións deberás 
presentar o teu carné. 

- Cando collas un libro dunha estantería 
deberás ser coidados@ e deixar o resto ben 
colocado para non alterar a orde. 

- Cando se colla un libro, para ler na 
biblioteca, deixarase no lugar un marcador 
para despois volver a poñer o libro no mesmo 
sitio. 

- Antes de sair, hai que deixar todo ben 
recollido. 

 



 

SON AXUDANTE,  

ASÍ QUE: 

1. Acudo á Biblioteca o día que me toca. 
2. Tomo a merenda antes de entrar. 
3. Non estou no corredor. 
4. Fago o meu traballo con moita atención para 

que non haxa problemas. 
5. Se non é o meu día e non quero estar na 

Biblioteca, vou para o patio. 
6. Coido que os pequenos fagan o mesmo: ou 

están na Biblioteca, ou merendando ou van 
para o patio. 

7. Axudo aos pequenos co que necesiten. 
8. Recoméndolles os libros que a min me 

gustaban cando tiña a súa idade. 
9. Lémbrolles que deben falar baixiño, con VOZ 

DE BIBLIOTECA. 
10. Axúdolles a atopar papel, cores...             

se queren debuxar. 
 



¡¡ AXUDO!! 

SON AXUDANTE E... 

- Comprométome a selo por un curso completo. 
 

- Se algún día que me toque turno non podo ir, intento 
buscar outro axudante que queira ir por min. 
 

- Nada máis entrar na biblio poño a miña identificación. 
 

- Sempre uso boas maneiras: non me enfado nin rifo 
cos compañeir@s. 

-  
Cando estou de turno, non desatendo o coidado da 
biblio. 
 

- Mentres estou de turno, AXUDO a: 
o Cumprir as normas. 
o Localizar libros que me piden os compañeir@s. 
o Colocar correctamente no seu estante os libros que 
están na caixa de devolucións. 

o Gardar os libros estropeados na caixa do Hospital. 
o Facer as actividades que me pidan as mestras do 
Equipo de Biblioteca. 
 

 
- Se nalgún momento alguén non respecta algunha das 
normas: 
o A 1ª VEZ, explícolle como ten que facer. 
o A 2ª VEZ, recórdolle que ten que facer. 



o A 3ª VEZ, invítoo a saír da biblioteca. 


