
 

CONSIGNAS 

As consignas son propiedade da ANPA do IES do Milladoiro-Anpamilla, que cede o seu uso temporal ó 
alumnado que o solicite, e que autoriza á Dirección do IES do Milladoiro a supervisalas, co-xestionalas e a 
acceder ó seu interior sempre que o considere oportuno. O pago correspondente daralle dereito ó 
alumnado ó uso dunha consigna durante o curso académico actual, nas condicións que se establezan. 
Calquera incumprimento das normas de utilización pode supoñer a perda definitiva do dereito de uso á 
consigna sen máis trámite, ademais da correspondente sanción. 

NORMAS DE UTILIZACIÓN 

1. Ó inicio de cada curso académico todos os usuarios dunha consigna consultarán o número de 
consigna que lles corresponde, e usarán exclusivamente a consigna que teñan asignada. O n.º da 
consigna asignada pode variar dun curso para outro. Mentres non se publique, nos primeiros días do 
curso, a relación de asignación de consignas, non se poderá facer uso delas. Por tanto, ningún usuario 
pode utilizar e pechar a consigna ata que non teña comprobado na listaxe correspondente cal é a que lle 
corresponde para ese curso. O usuario deberá achegar o seu propio cadeado para pechala. 

2. Só se poderá ir á consigna no inicio da xornada, cando acabe esta, ou nos recreos. Nunca entre clases. 

3. É responsabilidade de cada usuario manter en todo momento a súa consigna correctamente 
coidada e constantemente pechada (faga ou non uso habitual dela). As consignas abertas e en 
desuso serán pechadas pola Anpa ou o Centro, e o seu usuario perderá permanentemente o dereito a 
utilizala (nese curso e nos sucesivos). As consignas serán utilizadas para gardar nelas exclusivamente 
material académico. 

4. Todos os usuarios teñen a obriga de entregar unha copia da chave da súa consigna (que estará no 
Centro a disposición da Dirección). Aquelas consignas das que non se teña entregado a chave poderán ser 
abertas pola forza, por parte do Centro ou da Anpa, en calquera momento, e iso poderá provocar a perda 
do dereito de uso. Igualmente, os usuarios comunicarán un correo-e de contacto; calquera comunicación 
ou requirimento que desde o Centro ou a Anpa se deban facer teranse por correcta e definitivamente 
realizados ben a través dese correo-e ben por medio de nota depositada na propia consigna, 
indistintamente. 

5. Aqueles usuarios que cedan ou compartan a súa consigna con outra persoa deberán comunicalo. 

6. Aquelas consignas que deberían estar baleiras e non o estean, e aqueloutras que estean sendo usadas 
por outros usuarios que non sexan os asignados serán abertas pola forza (pola Anpa ou polo Centro, 
indistintamente) e confiscarase o material do seu interior, sen prexuízo da sanción que puidese 
corresponder por uso indebido do material dispoñible no Centro. 

7. En xuño, ó rematar as clases, todas as consignas deberán quedar totalmente baleiras e 
abertas (sen cadeado). O incumprimento desta norma poderá provocar que a consigna sexa aberta pola 
forza por parte da Anpa ou do Centro, indistintamente, e confiscado o material do seu interior. 

8. O incumprimento de calquera destas normas ou o deterioro dunha consigna dará lugar á aplicación das 
sancións correspondentes por uso indebido de material dispoñible no Centro, á obriga de efectuar a 
reparación e á posible perda do dereito de uso de consigna. 

9. A Dirección do Centro ou a Anpa, indistintamente, poderán acceder en calquera momento a unha 
consigna en caso de uso por parte dun usuario non identificado ou non autorizado, en caso de simple 
sospeita dunha utilización indebida ou incorrecta, en caso dun uso non permitido ou delituoso ou 
simplemente como medida de control rutineiro para comprobar que non se fai dela un uso inapropiado. 

10. A Anpa e o Centro non se fan responsables do uso indebido das consignas nin do posible roubo ou 
desaparición do material nelas depositado. O seu usuario é responsable dos materiais depositados nela. 


