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NORMAS DE FUNCIONAMENTO E BO USO DAS TAQUILLAS 

 

1. A cada alumno e alumna que o desexe asignaraselle unha taquilla. 

2. As taquillas estarán numeradas. Ao alumnado asignaraselle unha das taquillas cun 

número que se lle facilitará durante os primeiros días de curso, unha vez que estén 

conformados os respectivos grupos. 

3. Establécese un aluguer por curso escolar de 10,00 €, que deberá ser aboado ao longo do 

mes de setembro, cando o determine a secretaría do centro. 

4. Entregaráselles aos responsables legais un recibín asinado por secretaría despois da 

entrega do importe do aluguer. 

5. Todo o alumnado que desexe ser usuario dunha taquilla deberá asinar un documento de 

compromiso de bo uso. 

6. Cada alumno e alumna traerá un candado que pode ser de contrasinal ou de chave.            

Recoméndase que sexa de boa calidade. 

7. Non se pode pintar nin pegar ningún obxecto nas portas nin dentro das taquillas. 

8. Evitarase o seu deterioro, realizando un uso coidadoso e responsable deste mobiliario. 

9. Deberanse respectar igualmente as taquillas do resto do alumnado. 

10. No caso de deterioro, o alumno ou alumna responsable,  farase cargo do custo do 

arranxo do desperfecto. 

11. O Equipo Directivo, por un motivo razoable, poderá abrir as taquillas en calquera 

momento, se se sospeita que o alumnado está a facer un mal uso delas. 

12. O horario de uso das taquillas será o seguinte: 

12.1. Ás 8:30 horas soará un timbre para que o alumnado acceda ás taquillas, organice o 

seu material e enseres persoais e colla o material necesario para as dúas primeiras sesións. 

12.2. Cando soe o timbre dos recreos, o alumnado poderá acceder igualmente ás taquillas 

para deixar o material. 

12.3. Cinco minutos antes do remate dos recreos, o alumnado poderá acceder novamente ás 

taquillas. 

12.4. Os martes pola tarde, ás 14:15 horas, o alumnado tamén poderá acceder ás taquillas. 

13. Por norma xeral, non se poderán usar as taquillas entre os períodos de dúas sesións. 

 


