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LLOGUER D’ARMARIETS (taquillas) 

- Informació -

 

CONSIDERACIONS GENERALS 
 L’objectiu  dels  armariets  és  el  de  facilitar l’activitat 
escolar de l’alumnat, tot evitant trasllats del material 
escolar innecessaris. 

  L’alumnat ha de preveure les seves activitats diàries 
per tal de saber què és el que ha de portar cap a casa i 
què pot deixar a l’armariet. 
L’ús de l’armariet és opcional. 
Cada  armariet  porta  un  número  d’identificació.  No 
s’hi pot enganxar cap altre motiu o senyal. 
S’aconsella no guardar-hi material de valor. 
És  responsabilitat  de  l’alumne  tot  el  material  que 
dipositi a l’armariet. En cas de pèrdua o robatori del 
contingut, el centre no se’n farà responsable. 

 

 

NORMES DE LLOGUER 
 El lloguer és per a un curs acadèmic. 
 Per llogar-ne una cal abonar 15 € per curs. 
 El lloguer és individual i en cap cas es pot compartir 

l’armariet amb un altre/a alumne/a. 
 A més cal deixar un dipòsit de 10 €   per fer front a 
possibles   desperfectes   causats   a   la   armariet.   El 
dipòsit es tornarà en finalitzar el curs si l’armariet es 
troba en perfecte estat. 
 Els pares/tutors de l’alumne/e hauran de lliurar a la 
secretaria del centre el justificant de pagament 
juntament amb el full de sol·licitud i el compromís de 
l’alumne/a de fer un bon ús de l’armariet. 

 
NORMES D’UTILITZACIÓ 

 Als   armariets   s’hi   ha   de   guardar   exclusivament 
material   escolar.   Queda   prohibit   el   seu   ús   per 
dipositar-hi objectes que, per característiques o 
composició, puguin ser considerats  perillosos,  nocius 
o  que atemptin contra les normes del centre. 

  L’alumne/a és responsable de la neteja i manteniment 
de l’interior de l’armariet. 

  L’institut es reserva la facultat d’inspeccionar l’armariet, 
sense previ avís, si ho creu necessari. 

  L’accés als armariets ha d’estar limitat als moments 

de l’entrada al centre i la sortida, i a les hores de pati. 
En cap cas es podrà arribar tard a classe per haver 
passat per l’armariet. 

 Els/Les  alumnes  han  de  deixar  buits  els  armariets 

cada final de curs. En cas de no fer-ho, els objectes 
que es trobin al seu interior seran eliminats 15 dies 
després de la data de finalització del curs. 

 Si l’alumne/a fa un mal ús del seu armariet durant el 
curs, o incompleix les normes d’ús, podrà ser 
sancionat amb la pèrdua del dret a l’ús de l’armariet 
durant el temps que es consideri. Haurà de retornar 
la clau i buidar l’armariet. No se li retornaran els 
diners. 

 En  cas  de  pèrdua  de  les  claus  de  l’armariet  cal 
avisar a secretaria del centre. La restitució de la clau 
suposarà el pagament de l’import d’una clau nova. 

 L’ Institut es reserva el dret de no llogar en endavant 
cap armariet a aquells alumnes que hagin fet un mal 
ús de l’armariet durant el curs actual. 

 
RETORN DE LES CLAUS 

 En    acabar    el    curs,   l’alumne/a   buidarà   el   seu 

armariet i en retornarà  la  clau abans del 30 de juny. 
Es concretarà i s’informarà del dia assignat. 
 La   clau   s’ha   de   retornar   a   secretaria,   on   es 
prendran les dades de l’alumne que retorna la clau. 
Se  li  abonarà  a   l a   f a m i l i a   el  dipòsit  de  10  € 
m i t j a n ç a n t t r a n s f e r è n c i a b a n c à r i a , sempre que 
no hi hagi cap desperfecte a l’armariet. 

 

 
 

FORMA DE PAGAMENT 
 Ingrés o transferència de 25 € al compte de I’Institut en 
qualsevol oficina de  C a i x a b a n k , al número de 
compte ES89-2100-4006-0022-0005-3846 on consti el 
nom de l’alumne/a i el concepte “lloguer armariet”. 
 Un cop feta la reserva s’ha d’entregar el  justificant  de 

pagament a la secretaria del centre. 
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LLOGUER D’ARMARIETS (taquillas) 

- Full de compromís -

 

 
 
 

Sol·licitud dels pares/tutors: 
 

 

Jo,     .................................................................................................................,     amb     DNI 
número  .........................................................................,    pare/mare/tutor  de  l’alumne/a 

................................................................................. del grup ..............   en el curs 
2022-2023 ,  sol·licito  un  armariet  escolar  per  al  meu  fill/a  i  accepto  les  condicions 
establertes pel centre (al dors). 

 

 
 
 
 
 

Signat: .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compromís de l’alumne/a: 
 

Jo, ................................................................................................................., amb DNI 
número .............................................,  alumne/a del grup ..............  en el curs 2022-2023, 
em comprometo a fer un bon ús de l’armariet llogat, segons les normes establertes per 
l’Institut Alexandre Galí (al dors). 

 
 
 
 
 
 

Signat: .............................................. 
 
 
 
 

 
Les Roquetes, .............. de setembre de 2022. 

 

 
 

S’assignaran els armariets per ordre en què es rebi el full de sol·licitud juntament amb el full de pagament. 
Si algun/a alumne/a es queda sense armariet havent fet el pagament, se li retornaran els diners. 

 
. 
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