
 

NORMAS DA CURUTECA 

 Horario de apertura: 16:00-18:00 

 Días de apertura: luns, mércores, xoves e venres. 

 Só se poderá acceder en presenza do profesorado de garda. 

 O alumnado accederá sempre en compañía dunha persoa adulta: 

o A persoa adulta é a responsable do comportamento do alumnado 

co que asista. 

o O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria pode vir á Curuteca a 

empregala de forma autónoma. 

o O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria non é responsable 

do alumnado doutros cursos. 

o O alumnado de 5º e 6º que acade tres faltas de comportamento na 

Curuteca ten como sanción non poder asistir durante un período 

dun mes de forma autónoma, debendo vir acompañado dunha 

persoa adulta durante este período. 

 A comunidade educativa ten que manter a Curuteca ordenada: 

o Temos que ter ordenado o noso material. 

o O espazo que empreguemos debemos mantelo limpo. 

o Debemos recoller o material e mobiliario empregado. 

 Para comer ou beber, farémolo fóra da Curuteca. 

 

 

 



 

NORMAS DA CURUTECA 

 Debemos respectar ós demais usuarios gardando silencio ou empregando 

un ton adecuado naquelas situacións que sexan precisas, xa que a 

Curuteca é un espazo ó que acudimos libremente e no que convivimos 

todos xuntos. 

 Para o préstamo de libros: 

o Podemos ter un libro na casa por período de 15 días. Se queremos 

continuar co libro, poderemos ampliar (para o cal deberedes vir 

“renovar” o préstamo). 

o Cada alumna e alumno pode ter como máximo 3 libros a un mesmo 

tempo. 

o A devolución dos libros farase no propio horario da Curuteca, é 

dicir, polas tardes. 

o Debemos coidar os libros para que todos teñamos acceso a eles. 

No caso de perda ou deterioro dun libro, este debe ser reposto pola 

familia. No caso de recursos multimedia (CD´s), se se extravían ou 

perden deberá ser entregado un cd baleiro para proceder á súa 

gravación. 

 

 

O equipo de biblioteca     

 

 


